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Prezident İlham Əliyev Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnfor-
masiya Texnologiyaları və Məlumat
İdarəetmə Mərkəzinin açılışında iştirak
edib. Dövlət başçısı Mərkəzin rəmzi
açılışını bildirən lenti kəsdi. Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri
Kərəm Həsənov Prezident İlham
Əliyevə Mərkəzdə yaradılan şərait
barədə məlumat verdi. Bildirildi ki,
İnformasiya Texnologiyaları və
Məlumat İdarəetmə Mərkəzinin yeni
inşa edilmiş binası dörd mərtəbə-
lidir. Binanın ətrafı abadlaşdırılıb,
müasir dizaynda yaşıllıqlar salınıb,
işıqlandırılma işləri görülüb, avto-
dayanacaq yaradılıb. Binanın
interyeri müasir səviyyədə qurulub,
inşaat işləri yüksək keyfiyyətlə yer-
inə yetirilib. Binada ulu öndər Hey-
dər Əliyevin büstü qoyulub. Burada
80 nəfərlik heyət üçün iş otaqları,
müasir avadanlıqla təchiz edilmiş
140 nəfərlik konfrans və video
nümayiş zalları, videokonfrans, treninq,
xidmət otaqları və digər otaqlar
yaradılıb. Dövlət başçısına Mərkəzdən
idarə edilən informasiya sistemləri
haqqında məlumat verildi. Burada
dövlət əmlakının avtomatlaşdırılmış
idarə edil məsi, daşınmaz əmlaklar və
torpaqlar, milli qeydiyyat sistemi, daşın-
maz əmlakın kadastrı və qeydiyyatı,
ünvan reyestri kimi informasiya sistem-
ləri fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə daşın-
maz əmlak, torpaq idarəçiliyi üzrə
toplanan geoməkan məlumatları milli
məkan məlumatları infrastrukturunun
formalaşmasında baza rolunu oynaya-
caq. İnformasiya sistemlərində toplan-
mış məlumatların məxfiliyi mövcud
qanunvericiliyə uyğun və İKT imkan-
larından istifadə edilməklə qorunacaq.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı,
kadastrı və idarəedilməsi sistemi
respublika ərazisində mülkiyyət
növündən asılı olmayaraq daşınmaz
əmlaka dair hüquqların qeydiyyatı ilə
bağlı daşınmaz əmlakın dövlət
reyestrinin aparılması, daşınmaz
əmlakın vahid dövlət kadastrı, habelə

daşınmaz dövlət əmlakının idarə
edilməsi, hərracların təşkili barədə
məlumatların vahid məlumat bazasında
toplanılmasını, onların mühafizəsini
təmin edən informasiya ehtiyatlarının və

proqram-texniki vasitələrin məc-
musudur. Azərbaycanın kadastr tar-
ixində ilk dəfə olaraq, Bakı və Sumqayıt
şəhərlərinin mükəmməl elektron kadastr
məlumat bazası yaradılıb, rəqəmsal
kadastr xəritələri tərtib edilib, bütün növ
daşınmaz əmlaklar barədə hərtərəfli
məlumat yerləşdirilib. 

Elektron kadastr məlumat bazasında
parsel-torpaq sahəsi haqqında bütün
məlumatlar əksini tapıb. Bu baza ilə
hüquqların dövlət qeydiyyatı sistemi
arasında bağlantı yaratmaqla, daşın-
maz əmlakın kimə məxsus olması
barədə məlumatı əldə etmək müm -
kündür. Torpaqların elektron kadastr
uçotu işinin icrası üçün paralel olaraq,
respublikanın 3,5 milyon hektar ərazisi-
ni əhatə edən ortofotomaterialların
stereomodellər üzərindən rəqəmsal-
laşdırılması, inzibati ərazi vahidlərinin
sərhəd lərinin müəy yənləşdirilməsi,
bələdiyyə xəritələrinin hazırlanması
işləri aparılır. 2016-cı ilin aprelində
Gəncə şəhərinin və Şəki rayonunun tor-
paqlarının və onların üzə rindəki daşın-
maz əmlak obyektləri barəsində

mükəmməl elektron kadastr məlumat
bazasının yaradılması işi yekunlaşacaq.
Bazanın materiallarından şəhərsalma
işində, hər bir inzibati ərazi vahidi üzrə
sosial təyinatlı obyektlərin sayı və yer-

ləşmə vəziyyətinin düzgün təhlilində,
sosial obyektlərin yerləşməsinin plan-
laşdırılması zamanı əhalinin tələbatına
uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində,
əmlakın qiymətləndirilməsində və digər
mühüm məsələlərdə istifadə ediləcək.

Ünvan reyestri informasiya sistemi
respublikada daşınmaz əmlakların
ünvan məlumatlarının toplanmasının və
məlumat bazasının elektron idarə
edilməsini, həmçinin bu məlumatlara
digər dövlət orqanlarının informasiya
sistemlərinin çıxışını təmin edən
avtomatlaşdırılmış informasiya sis-
temidir. Bu sistem ünvan işinin elektron
xidmətlər sırasına daxil edilməsinə və
ölkədə ünvan axtarışlarında naviqasiya
sisteminin tətbiqinə şərait yaradıb. Sis-
tem ünvanlar haqqında mərkə-
zləşdirilmiş ümumdövlət rəsmi infor-
masiya bazasıdır. 

Bu sistemin işə düşməsi ilə vətən-
daşlara şəxsiyyət vəsiqələrinin və pas-
portların hazırlanması zamanı ünvan
məlumatlarının əldə edilməsi avtomat-
laşdırılıb. Bundan başqa, sistem təcili
yardım, yanğınsöndürmə, axtarış

əməliyyatları və digər hallarda obyektə
daha az vaxt sərf etməklə çatmağa
imkan verir.

Dövlət başçısına torpaqların elektron
uçotu sistemi barədə də məlumat veril-

di. Sistem təyinatından və
mülkiyyət növündən asılı
olmayaraq ölkənin bütün tor-
paqlarının kəmiyyət və key-
fiyyət göstəricilərini xarak-
terizə edən məlumatların
toplanmasını, emalını, idarə
olunmasını və digər isti-
fadəçilərə çatdırılmasını
təmin edir. Sistemin işə
düşməsi nəticəsində tor-
paqların islahat
sənədlərindəki göstəriciləri
ilə faktiki yerləşmə vəziyyət-
inə dair göstəriciləri arasın-
dakı uyğunsuzluqlar aradan
qaldırılacaq, kadastr
xəritələri ilə bağlı problemlər
həllini tapacaq, torpaq ehtiy-

atlarının idarə edilməsinin, əmlak müna-
sibətlərinin tənzimlənməsinin dövlət
mexanizmi təkmilləşəcək, əmlak
üzərində dövlət nəzarəti mexanizmi
daha çevik olacaq. Bundan başqa, sis-
tem respublikada torpaqların təyinatı,
istifadə növü üzrə dəqiq kadastr uçotu-
nun aparılmasına, “Plan-ölçü” sənədinin
verilməsi işinin elektron xidmətlər sırası-
na daxil edilməsinə şərait yaradacaq,
qeyri-kənd təsərrüfatı torpaqlarının kənd
təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb edilməsi
üçün qərarların qəbulunda informasiya
bazası rolunu oynayacaq, icarəyə
götürülmüş, lakin istifadə olunmayan
torpaq sahələrinin aşkarlanmasına
şərait yaradacaq.

Bina ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki,
burada, həmçinin yeməkxana, arxiv,
ümumi, texniki dəstək və servisin təşkili,
informasiya sistemləri və proqram təmi-
natının işlənməsi və digər şöbələr var.
Bir sözlə, binada yaradılan şərait əmək-
daşların yüksək səviyyədə fəaliyyət
göstərməsinə geniş imkanlar açır.

Prezident İlham Əliyev Mərkəzin
işinə uğurlar arzuladı.

Prezident İlham Əliyevin Türkiyə
Respublikasının Baş naziri Əhməd
Davudoğlu ilə geniş tərkibdə görüşü
keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham
ƏLİYEV dedi:

-Hörmətli cənab Baş nazir.

Hörmətli qonaqlar.
Sizi Azərbaycanda bir daha

səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbay-
cana xoş gəlmisiniz. Sizin səfərinizə çox
böyük əhəmiyyət veririk. Parlament
seçkilərindən sonra ilk səfərinizdir. Seçk-
ilərdə qazandığınız qələbə münasibətilə
Sizi bir daha təbrik edirəm. Şadam ki, Siz

ilk səfəri qardaş ölkəyə edirsiniz. Bu da
təbiidir. Biz də seçkilərdən sonra ilk səfəri
qardaş Türkiyəyə edirik. Bu, bir daha
Türkiyə-Azərbaycan birliyini, qardaşlığını
göstərir. Bizim əlaqələrimiz ən yüksək
zirvədədir. Türkiyə və Azərbaycan bir-bir-

inə çox yaxın olan ölkələrdir, bütün
məsələlərdə bir yerdəyik, bir-birimizi
dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik.

Şadam ki, Siz Azərbaycana böyük
heyətlə gəlmisiniz. Əminəm ki,
hökumətin yeni üzvləri bu günlər ərzində
öz həmkarları ilə görüşəcəklər,
məsələləri müzakirə edəcəklər,

əlaqələrimizin inkişafı üçün yeni yollar
axtaracaqlar və tapacaqlar. Bizim
əlaqələrimiz çoxşaxəlidir, bütün sahələri
əhatə edir. Biz bütün sahələrdə gözəl
inkişafı görürük. Əminəm ki, Sizin
səfəriniz də bu istiqamətdə çox önəmli

addım olacaqdır. Bir daha xoş gəlmisiniz.
X X X

Türkiyənin Baş naziri Əhməd DAVU-
DOĞLU dedi:

- Çox təşəkkür edirəm, hörmətli
cənab Prezident.

Bu, çox gözəl ənənədir. Bazar ertəsi
gecə etimad səsverməsindən sonra

Türkiyə Respublikasının 64-cü hökuməti
olaraq vəzifəmizin icrasına başladıq.
Hələ İstanbula və doğulduğum Konya
şəhərinə getməmişəm, amma Bakıya
gəlmişəm. Çünki Bakı, Azərbaycan bizim
canımızdır, ürəyimizdir. Ona görə mən
həmişə buraya “Can Azərbaycan”
deyirəm. Ona görə bu ənənəyə sadiq
qalaraq heyətimizlə birlikdə ilk səfərimi
Bakıya etməkdən çox böyük məmnunluq
hissi keçirirəm. 

Bilirsiniz, Türkiyədə yeni hökumət
qurulub və bu hökumətdə təmsil olunan
nazirləri Sizə təqdim edəcəyik. Çünki bir-
likdə işləyəcəyik. Azərbaycanın,
hamımızın böyük lideri atanız möhtərəm
Heydər Əliyevin dediyi kimi, biz bir millət,
iki dövlətik. Bu mənada bizim nazirlərim-
izə Sizin nazirləriniz kimi, sizinkilərə də
bizimkilər kimi hər zaman baxıldığını
bilirik. Əlaqələrimiz genişmiqyaslıdır.
Dünyada heç bir iki ölkə arasında
əlaqələr Türkiyə-Azərbaycan münasi-
bətləri qədər yaxın deyil. Energetika,
ticarət, nəqliyyat, mədəniyyət sahələ -
rində çox geniş əlaqələrimiz var. Həmişə
olduğu kimi, bizi böyük qonaqpərvərliklə
qarşıladınız. president.az

İlham Əliyev Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yeni Mərkəzinin açılışında iştirak edib

İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasının Baş naziri 
Əhməd Davudoğlu ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib
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* Kürdüstan muxtariyyatının
prezidenti Məsud Barzani Səudiy -
yə ərəbistana səfər edərək bir sıra
vacib görüşlər keçirmişdir.

* Rusiya hərbiçiləri türk təy-
yarələrinin Suriya hava məkanında
uçmağına qadağa qoyub.

* ABŞ və türk ordusunun xüsusi
təyinatlı qüvvələri İraqın şimalında
yerləşən Kürdüstan muxtariyyatın-
da yerləşdirilib. İraq hökuməti isə
bu hadisəni hərbi təcavüz kimi
dəyərləndirib. Kürdüstan hökuməti
bu hadisə ilə bağlı şərh vermir.

* Suriyanın Afrin bölgəsində
kürdlərin özünümudafiə dəstələri
(YPG) və Azad Suriya ordusu
arasında şiddətli döyüşlər gedir.
Hər iki tərəfdən onlarla ölü var.
YPG-nin sözlərinə görə Azad
Suriya ordusu 4 ilə yaxın bölgədən
uzaq idi. Lakin son zamanlar
Türkiyənin fitnəsi ilə kürdlərin kom-
pakt yaşadığı yerlərə hücum edir.

* BMT: İraqda uşaq hüquqları
tanınılmır.

* ABŞ hökuməti İraqda yaşa -
yan xristian qaçqınlara humanitar
yar dım edib.

* Rusiya təyyarələri Suriya
hökumətinin nəzarət edə bilməyən
sərhəd-keçid məntəqələrini hədəfə
alıb. Ən şiddətli bombardumana
Türkiyə ilə sərhəddə olan Əzzaz
məntəqəsi məruz qalıb. Bildirilir ki,
həmin keçid məntəqəsindən İŞİD
terrorçuları Türkiyəyə neft ixtac edir.

* Kürdüstan hökumətinin baş
naziri Neçirvan Barzani Belçika
krallığının İraqdaki səfirini qəbul
edib. Görüşdə Kürdüstan və Belçi-
ka arasında hərbi və humanitar
əlaqələr müzakirə olunub.

* Səlahəddin Dəmirtaş: Tahir
Elçi türk polisi tərəfindən qətlə
yetirilmişdir.

* Rusiya XİN: Türkiyə Suriya ilə
olan sərhədi bağlamalıdır.

* Suriyada yerləşən Rusiya
hərbiçiləri təyyarə vasitəsi ilə
Afrində mübarizə aparan kürd
özünümüdafiə dəstələrinə  (YPG)
5 ton silah-sursat yardımı etmişlər.

* Barak Obama: Türkiyə Rusiya
təyyarəsini vurmaqla öz haqqlarını
qoruyub.

* İŞİD terror təşkilatının Kərkük
vilayəti üzrə başçısı Havica şəhə -
rində məhv edilmişdir.

* Kürdüstan Vətənpərvərlər Bir-
liyi (YNK): Türkiyə ikili siyasət apa rır
və İŞİD terrorçularına dəs tək verir.

* PKK döyüşçülərinin Türkiyə
Kürdüstanında apardığı əməliyyat-
lar zamanı türk ordusu bir-sıra
şəhər və məntəqədən uzaqlaş dırı -
lıb. Bunlar: Dersim (Tunceli) vila yə -
ti tam olmaqla, Bazid (Doğu bəya -
zid) və Cizrə şəhərləri, Muş vilayə-
tinin Varto və Bulanık kəndləri,
Diyarbakır vilayətinin Silvan və Bis-
mil rayonları. Hal-hazırda isə Nu -
saybin, Şırnax, Hakkari, Sılopi,
Qəvər və Şəmdinan şəhərlərində
döyüşlər davam edr.

* ABŞ prezidentliyinə namizəd
Donald Tramp: ABŞ ordusu Yaxın
Şərqdə əməliyyatlar aparma-
malıdır.

İraq Kürdüstanı məntəqəsinin yerli
idarəsi İraq neftinin satışı üstündə İŞİD ter-
ror qrupu ilə həmkarlığı təkzib edib. Şəfəq
nyus-un məlumatına görə, İraq Kürdüstanı
məntəqəsinin yerli idarəsinin sözçüsü İraq
Kürdüstanı məntəqəsinin İraq neftinin
satışı üstündə İŞİD terror qrupu ilə
həmkarlığı haqda Rusiya tərəfindən
yayılan məlumatları təkzib edərək,
Rusiyanın Ərbildəki baş konsulunun

çağırtdırılmasından xəbər verib.
O, bu cür ittihamlar vurduğuna görə,

Rusiyanı tənqid edərək, deyib: Ağıl və
məntiq əsasında İraq Kürdüstanının İraq
neftinin satışı üstündə İŞİD-lə birbaşa və
ya dolayısı ilə həmkarlığı düz deyil.

Bundan öncə yayılan xəbərlərdə dey-
ilirdi ki, İŞİD terror qrupu İraq və Suriyada
öz işğalı altında olan məntəqələrdən
çıxarılan nefti İraq Kürdüstanı və Türkiyə

vasitəsilə sionist rejimə satır və bu rejim də
terrorçulardan satın alınmış nefti ayırdıq-
dan sonra digər tərəflərə satır.

Türkiyə Rusiya təyyarəsini vurandan
bəri iki ölkə arasında gərginlik və qarşılıqlı
ittihamlar səngimək bilmir. Strateq.az
xəbər verir ki, insidentdən dərhal sonra
Rusiya prezidenti ortaya İŞİD-lə Türkiyə
hökumətinin ortaq neft biznesinə dair iddia
atdı. Ankara bu iddianı yalanlamaqla
yanaşı, eyni ittihamı Rusiyanın ünvanına
səsləndirdi. Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğan isə Moskvanın ortaya sübut qoy-
acağı təqdirdə istefa verəcəyini bildirdi.

Bundan sonra bir az da irəli gedən
Rusiya hökuməti bəyan etdi ki, Suriyadan
cihadçıların nəql etdiyi oğurluq neftin alış-
verişi ilə prezident Ərdoğanın ailəsi
məşğul olur. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə
İŞİD neftinin Türkiyəyə daşınmasını sübut
edən peyk fotoşəkilləri və xəritələrini
nümayiş etdirdi.

Məsələyə üçüncü tərəf kimi, ilk reak-

siya İraqın kürd bölgəsindən gəldi. Türkiyə
hökumətinin xeyrinə olan açıqlamada
bildirilirdi ki, Rusiyanın bəhs etdiyi neft
daşıyan maşınlar kürdlərə məxsusdur. 

Kürd bölgəsi parlamentinin energetika
komitəsinin rəhbəri Şerko Cavdat bildirdi
ki, bu maşınlar həqiqətən də Türkiyəyə
neft daşıyır. Lakin onların İŞİD-ə heç bir
aidiyyəti yoxdur. Üstəlik, kürd muxtariyyə-

tinin rəhbərliyi bunu heç vaxt gizlətməyib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin iddialarını
İraqın kürd bölgəsinin rəhbərliyi də təkzib
etdi. Kürdlərin bu izahatından çox
keçməmiş İran tərəfindən sensasion
açıqlama gəldi. Rəsmi Tehran bəyan etdi
ki, İŞİD-in Türkiyə ərazisində həyata
keçirdiyi neft biznesi barədə Ankaraya
bütün məlumatları təqdim edə bilər. Bu
məlumatlara sübut sayılacaq foto və
videoçəkilişlər də daxildir. İranın «İrna»
agentliyinə müsahibəsində ölkənin
Məşvərət Şurasının üzvü Möhsün Rəzai
bildirdi ki, çəkilişlərdə İŞİD-in Türkiyəyə
neft daşıyan maşınları və karvanın keçdiyi
bütün yollar əksini tapıb: «Əgər Türkiyə
hökuməti ölkəsinin İŞİD-lə neft ticarəti
barədə məlumatsızdırsa, biz həmin
məlumatları təqdim edə bilərik. Bu sübutlar
mətbuatda da dərc oluna bilər».

Türkiyə hakimiyyəti Suriyada rusiyalı hər-
bçilərin həlak olmasına birbaşa məsuliyyət

daşıyır, Rusiya prezidenti Federal Məclisə
müraciətində bildirib. Vladimir Putin həmçinin
deyib ki, türk xalqını Rusiyaya dost hesab
edir. "Türk xalqı xeyirxah və istedadlıdır.
Türkiyədə çoxlu dostlar var. Onlar bilməlidirlər
ki, biz onları hərbçilərimizin ölümünə görə
məsuliyyət daşıyan hakim zümrə ilə eyniləş -
dirmirik", - Putin deyib. Rusiya lideri Ankarının
motivlərini başa düşmədiyini bildirib. Onun
sözlərinə görə Moskva bütün məsələlərdə
Türkiyəyə qarşı addım atmağa hazır olub.

"Türkiyənin bunu niyə etdiyini təkcə Allah
bilir. Yəqin ki, Allah Türkiyədə hakimiyyəti
cəzalandırmaq üçün onların ağıl və
düşüncəsini əlindən alıb", cənab Putin deyib.
Putin bildirib ki, Rusiya "əsəbi reaksiya" ver-
mədən məsuliyyətli hərəkət edəcək. "Əgər
kimsə düşünürsə ki, bizim adamları öldürüb
pomidorla canlarını qurtaracaqlar, onlar səhv
edir". Moskva ilə Ankaranın münasibətləri
Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın Su-24
təyyarəsinin vurulmasından sonra korlanıb.
Türkiyə təyyarəni öz hava məkanında vur-
duğunu bildirir. Moksva Su-24-ün Suriya
üzərində vurulduğunu bildirir. Rusiya Türkiyə
təyyarəsinin vurulması ardınca bır sıra
Türkiyə malının idxalına qadağa qoyub. Bu
malların arasında pomidor, sitrus meyvələri
və toyuq əti də var. Bundan başqa Rusiya
hökuməti 2015-ci il, dekabrın 1-dən Rusiya və
Türkiyə arasında bütün çarter daşımalarını
dayandırıb.

ABŞ prezidenti Rusiya-Türkiyə
arasındakı təyyarə böhranına münasibə-
tini açıqladı. Fransanın paytaxtı Parisdə
keçirilən iqlim dəyişkənliyi toplantısına

qatılan Türkiyə przidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan ABŞ lideri Barak Obama ilə
görüşüb. ANS PRESS-in məlumatına
görə, ilk olaraq ilki prezident arasında
geniştərkibli görüş keçirilib. Danışıqlar
bir saata yaxın davam edib. Daha sonra
Ərdoğan və Obama açıqlamalar veriblər.

Obama görüşdə Rusiya ilə Türkiyə
arasındakı “Su-24” gərginliyindən sonra
bir arada çalışmağın yollarının müzakirə
edildiyini deyib. Obama Türkiyənin
özünümüdafiə haqqını dəstəklədiklərini
deyib. “Putinə də dedim, Türkiyə
haqlıdır. Gərginliyi azaltmaq lazımdır.
Hamımızın ortaq bir düşməni var. Bu da

İŞİD-dır. Bu təhdid üzərində çalış-
malıyıq”. Anadolu Agentliyinin məlumatı-
na görə, Türkiyə prezidenti R.T.Ərdoğan
bölgədəki gərginlikdən üzüntü duy-
duqlarını deyib. “Bizim dərdimiz burada
zərərlə çıxmaq deyil. Tam əksinə böl-
gədə sülhün yaranmasına dəstək ver-
mək niyyətindədyik. Bayırbucak İŞİD-ın
deyil, tam əksinə soydaşlarımızın,
qohum əqrabalarımızın olduğu bir böl-
gədir. Buranın daima bombalanması
dünyada sülh adına təssüfləndirici hadis-
ədir”. Noyabrın 24-də Türkiyə qırıcıları
Suriya ilə sərhəddə Rusiyaya məxsus
həbi təyyarəni vurublar. Məlumata görə,
Su-24 təyyarəsi Türkiyə ilə sərhəddi poz-
duğu üçün vurulub. Rusiya isə bu iddi-
aları təkzib edir. Vurulan “Su-24” də iki
pilot olub. Onlar yanan təyyarədən çıxa
bilsələr də, biri türkmənlər tərəfindən
vurularaq havada öldürülüb. İkinci pilot
isə Suriyadakı rus hərbi bazasına təhvil
verilib. Təyyarə ilə bağlı insidentdən
sonra hər iki tərəfin dövlət başçıları sərt
bəyanatlar səsləndiriblər. Rusiya lideri
Vladimir Putin bunu Rusiyaya vurulan
arxdan zərbə adlandırıb. Rusiya vətən-
daşları bu ölkəyə səfər etməkdən çəkin-
məyə çağrılıb.

İŞİD təkfirçi qruplaşmasına bağlı
mənbələr ifşa ediblər ki, Türkiyə İŞİD
neftini müharibə qəniməti kimi özünü
onda paya malik hesab edir. Səhər
Beynəlxalq Televiziyasının əl-Nəşrə
xəbər portalına istinadla verdiyi məluma-
ta görə, İŞİD-ə bağlı mənbələr deyiblər:
Türkiyə ərazisi İŞİD üçün qələbə nişanə-
sidir və elə buna görə, istənilən ixtilaf
ikitərəfli əlaqələrə təsir göstərir və İŞİD
ünsürləri elə buna görə, Süleyman Şahın
qəbrinə təcavüz etməməyə çalışırlar. 

İŞİD mənbələri bildiriblər: Neft işi
İŞİD-in bir qrupunun əlindədir ki, qətər-
lidirlər. Çünki tam şəkildə Türkiyənin eti-
madına malikdirlər. 

İŞİD mənbələri bildiriblər: Türkiyə
Şərqi Avropa ölkələrinə ixtiyarında olan
yollar vasitəsi ilə nəql olunması üçün
vasitədir.

İraq Kürdüstanının İraq neftinin satışı
üstündə İŞİD-lə həmkarlığı təkzib olunub

İrandan şok açıqlama: «İŞİD neftinin Türkiyəyə 
necə daşındığına dair sübutlarımız var»

Sətri  xəbərlər

Putin: "Türkiyə yalnız
p o m i d o r l a  c a n ı n ı  
qurtara bilməyəcək”

Obama: Türkiyə haqlıdır

İŞİD: Nefti Türkiyəyə vasitələrlə satırıq
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ULU ÖNDƏR 
Poema

(Əvvəli ötən sayımızda)
Ara qarışdıran müxalif dəstə, 
Zorla prezident seçdilər onlar. 
Sevinib çaldılar seygah-şikəstə, 
Bu beyni zəiflər, əqidəsi dar.

İkinci prezident oldu Elçibəy. 
Onu qoymadılar başlı-başına. 
Onlara inandı qaldı Elçibəy, 
İnandı onlara çiy yoldaşına.

Baş Nazir seçildi qarpız satan kəs, 
Hərbi Nazir riyaziyyət müəllimi. 
Ali Sovet sədri İsa bəy əbəs, 
Deputat seçildi neçə səllimi.

Kürsü davaları gündə çoxaldı, 
Ölkə yaddan çıxdı qaldı başına.
Azərbaycan üç yerə parçalandı, 
Mərmilər töküldü torpaq-daşına.

Gəncədə prezident olmaq istədi
Surət toplamışdı bir dəstə quldur.
Lənkəranda bilmək olmurdu nədi,
Əlikramın yolu başqa bir yoldur.

Surət Elçibəyi vurmaq istədi, 
Onu həbs etməyə aldı sanksiya. 
Ayrıca bir tələ qurmaq istədi, 
Sanırdı hamıdan böyükdü güya.

Elçibəy gördüki gücü çatmayır, 
Heydəri cağırdı Bakıya gəlsin. 
Ehtiraz edənlər dolu çöl-bayır, 
Gəlsə Heydər onda qəlbi dincəlsin.

Tək Elçibəy deyil, doxsan bir nəfər, 
Xahişnamə yazıb göndərdi ora. 
Heydər baxdı Bakıya etsə səfər, 
Qısa vaxtda yaxşı düzələr ara.

Dünya bazarlaşdı, bu iqtisadiyyat, 
İnsanı çevirib alverçi etdi. 
Dəyişdi hər yerdə keçmişki həyat, 
İşi olmayanlar alverə getdi.

Hamı da alveri bacara bilməz,
Bacarmayan nə eyləsin, nə etsin. 
Elə də qazancı olmayan gülməz, 
Bəs onda zavallı haraya getsin?

Belə çətinləşdi insanın işi, 
Kimi işsiz qaldı oldu yalavac. 
Həsrət ilə arzuladı keçmişi, 
İş tapmayan isə qaldı tamam ac.

Fabriklər, zavodlar o iş yerləri, 
Bir ayın içində tarimar oldu. 
Fəhlə işləyənlər gördü nələri,
Təkcə iş yerləri o bazar oldu.

Bazarı da bacarmayan zəhmətkeş, 
Düşdü ağır günə, çətinliklərə. 
Həmin o zəhmətkeş həm də qayğıkeş, 
Məcbur olub getdi yad ölkələrə.

Bazar iqtisadiyyatı olan ölkələr,
Heç zaman xalqına xidmət eyləmir.

Orada yaranır neçə kölgələr,
Heç kim də düzlükdən sözlər söyləmir.

Məhsul bol olmasa, bazar heç zaman, 
Xalqları fırəvan yaşada bilməz. 
Bax belə işlərə eyləmə güman, 
Zəhmətsiz zəhməti eyləməz əvəz.

Təsadüfu irəliyə gedənlər, 
Bilmirmi ki dalda qalan nə edir?
Varı yığıb milyonerlik edənlər, 
Özləri də bilmir haraya gedir.

Bərabərlik olmayan bir ölkədə 
İnsanları xoşbəxt yaşaya bilməz. 
Sonra yaxşılaşmaq olar bəlkə də, 
Xoş günləri pis gün eyləməz əvəz.

Kolxozu, sovxozu tez dağıtdılar, 
İşsizlik yarandı ana Vətəndə.
Özəlləşdirərək ara qatdılar, 
Dərhal əziyyət çəkdi anaVətən də.

Vətən ki qalanda başlı-başına, 
Hamının qəlbindən keçdi başbilən. 
Mərmilər töküldü torpaq-daşına, 
Neçə minə çatdı vətəndə ölən.

Erməniyə qarışdı rusun ordusu, 
İyirmi faiz torpağı zəbt etdi. 
İki əlli tutdu erməni rusu, 
Rus aldı torpağı geriyə getdi.

Yeddi rayonumu aldı o ruslar, 
Dedi ki xəbərim yoxdu heç zaman. 
Nə utandı, nə də ki eylədi ar, 
O vəhşi bir xalqdı olmur utanan.

Rusun şinelinə girən erməni, 
Aldadır bir anda olan rusları. 
Doğru həqiqətdi qınama məni, 
Rusun heç olmayıb namusu-arı.

Ay biqeyrət nələr lazım məndədi, 
Gəl qurban ol bizim Azərbaycana. 
İllərlə sərvətim gedib səndədi, 
Uz lazımdır kişidəki utana.

Erməninin nəyi vardır ay alçaq,
Qoşulmusan erməni qurumsağa. 
Zənənini gözləməyən qurumsaq,
Gözləriylə görən həmin alçağa.

Gördük hər üzünü burda olanda,
Bizimkilər axçilər gəzdirirdi. 
Bircə axçi evdə yalqız qalanda, 
Neçə Səmədləri tez bezdirirdi.

Bizim qurumsaqlar aldı onları, 
Törətdi onlardan neçə oğlanlar. 
Nə qədəri oldu Səmədin yarı, 
Səmədi qucağa alan o canlar.

Həmin o bizlərin törəmələri, 
Böyüyüb bizləri nişana alır. 
Beləcə olmuşuq illərdən bəri, 
Biqeyrət olanlar hələdə qalır.

Vialetda dəyişib Validə oldu, 
Atası Samveli Səməd etdilər. 
Axçi gəlinləri ölkəmdə boldu, 
Yaxşı ki bəzilər çıxıb getdilər.

On beşmin gəlinim var dedi
Öndər, Alıbdır onları biqeyrətlərim. 
Di gəl ki onları geriyə döndər, 
Hələ gözləyirik allaha kərim.

Övlad törədiblər erməni üçün, 
Onlar dayısına kömək eyləyir. 
Nə bilirsən onun ürəyin-için, 
Bilmək olmur daldalarda neyləyir.

Onu başa düşdü gələndə Öndər, 
Dəyişdi hər şeyin tamam mənasın. 
Söylədi maşinist maşını döndər! 
Dəyişdi qanunun tamam əsasın.

Dahilər anadan doğulur dahi, 
Ulu Öndər doğulub anadan belə. 
Onu belə yaradıbdır İlahi, 
Göndərib vətənə bu gözəl elə.

Ellərim sevindi O gələn zaman, 
Bilirdilər ki, elin xilaskarıdı. 
Ellərin başından çəkildi duman, 
Onun gəlişiylə Vətən yarıdı.

Ay əziz oxucum eşit sənməni, 
Bil ki həqiqəti söyləyirəm mən. 
Gülşənə döndərdi ana vətəni, 
Onunla öyündü bu ana Vətən.

Rahat nəfəs aldıq O işləyəndə, 
Götürdü aradan hərci-mərcliyi. 
Rahat gedib gəldik hər olan kəndə, 
Tərgitdi "qoçular" olan gicliyi.

Hərənin əlində bir silah vardı, 
Nəyi istəyirdi onu edirdi. 
Davam eyləmədi o işin ardı, 
Güclülər gücsüzün qəlbin didirdi.

Belə vəziyyət davam etdi neçə il, 
Çünki cəbhəçinin yox səriştəsi. 
Bildilər ki onların işi deyil, 
Bacarmadı müxalifət dəstəsi.

Yaxşı ki yenidən gəldi Öndərim,
Yığışdırdı bütün qoçuluqları. 
Söylədik hamımız Allaha kərim, 
Qaldı kölgələrdə müxalif arı.

Seçildi parlament başçısı dərhal, 
Elçibəy qəflətən getdi bilmədən. 
Kələkidə oldu nədənsə bihal, 
Danışırdı oradan hərdən hərdən.

Prezidenti əvəz eylədi Heydər, 
Həmin an yarandı əmin-amanlıq.
Qanunçuluqları söylədi Heydər, 
Götürüldü ortadan olan gümanlıq.

Qısa bir zamanda seçkiyə getdi, 
Seçkidə seçildi Heydər birinci. 
Prezident seçilib O nələr etdi, 
Sevən xalqımızın qalxdı sevinci.

Öz əliylə yazdı Ali Qanunu
Suveren ölkənin Konstitutsiyası. 
Bu qanun qorudu hər həyəcanı, 
Yayıldı hər yerə onun sədası.

Ona qarşı təziqlər də çox oldu, 
Elə təziqlərdən qorxmadı Heydər. 
Çoxdu nanəciblər, ölkədə boldu, 
Ali Baş komandan oldu səfərbər.

Zərərsizləşdirdi neçə dəstəni, 
Surət, Əlikramın dəstələrini. 
Müalicə etdi neçə "xəstəni", 
Başa saldı neçə "xəstələrini".

Ələ dolaşanın oldu cəzası, 
Qarşısın almasan qudurar gündə. 
Sakit dayanmağın yoxdu faydası, 
Xoşa gəlməz işlər oldu vətəndə.

Bütün çətinliyə O sinə gərdi, 
Qorxmuram söylədi heç bir canidən. 
Tanıdı namərdi, həm də ki mərdi, 
Ölkə təmizləndi xeyli canidən.

Söylədi nə qədər canım var deyə, 
Onu öz xalqıma həsr edəcəyəm. 
Alışdı çətinə, hər bir əməyə, 
Öz xalqıma xidmət eyləyən bəyəm.

Çağırdı dünyanın şirkətlərini, 
Bağladı Əsrin Müqaviləsini. 
Qazılsın Xəzərin bütün dərini, 
Hamıda eşitdi Heydər deyəni.

Dəyərli buruqlar qazıldı gündə, 
Milyon tonla neft fışqırdı göyə. 
Nələr olacaqdır bilinmir öndə, 
Çoxu qardaş oldu olmadı öyə.

Çəkildi Bakıdan Ceyhana kəmər,
Həm neft kəməri, həm qaz kəməri. 
Böyük işlər oldu çox böyük hünər, 
Bu işlər olmamış illərdən bəri.

Gözəlləşdi kəndlər, bütün şəhərlər, 
Bütün bölgələr də tanınmaz oldu. 
Göründü hər yerdə yaxşı hünərlər, 
O köhnə gerilik geridə qaldı.

On ildə cənnətə döndü ölkəmiz, 
Dəyişdi ölkəmin köhnə libası.
Xiyabanlar təmiz, küçələr təmiz,
Nəğmələrə çöndü ana laylası.

Onca il prezident olsada Heydər, 
Qəflət xəstələndi bilmədik nədən. 
Yıxıldı məclisdə o böyük hünər,
Heyifsiləndi ona bu ana vətən.

Getdi Tükiyəyə müalicə üçün 
Oradan da Amerikaya bir başa. 
Xalqımız ağladı çox için-için, 
Yalvardıq ayağı dəyməsin daşa.

Üçüncü prezident seçilmək üçün,
Namizədliyini geri götürdü. 
Sanki his edirdi yükləyir köçün, 
Vəzifəni övladına ötürdü.

Onun əvəzinə seçildi İlham, 
Onun tərbiyəsin aldığı üçün. 
Prezident oldu dördüncü İlham, 
Onun əvəzinə qaldığı üçün.

Gəldi Amerikadan bir ağır xəbər, 
Heydər dünyasını dəyişib bu gün. 
Hamımız tez donduq olduq bir təhər, 
Heyif sənə dəyişilib ömürün.

San ildırım vurdu, dondum bir təhər, 
Götürüb əlimə aldım qələmi. 
Yanıqlı söz yazdım bir neçə səhər, 
Hönkürüb ağladımhəmin o dəmi.

Fəqət nə eyləmək, Allah biləndi, 
Dünyasın dəyişib vətənə gəldi. 
Sanki günəş göydən yerə ələndi, 
Günəş tək parladı vətəndə Öndər.

Buludlar yaş tökdü, göylər ağladı, 
Dənizdə gəmilər verdi fıt səsi. 
Analar başına qara bağladı, 
Qartalın qayada batdı nəfəsi.

Ölümü sarsıtdı bütün cahanı, 
Ağlamayan mində birdən az idi. 
Göz yaşı islatdı Mili, Muğanı, 
Azərbaycan sanki havasız idi.

Əbədi qalacaq, ölməyib Heydər, 
O görkəmli dahi, O böyük hünər. 
Xalqının yolunda daim səfərbər, 
Məzarı önündə cahan ağladı.

Gəldi Amerikadan, İngiltərədən, 
Bütün bölgələrdən, dağdan, dərədən. 
Müxalif, ibrət al, bu mənzərədən, 
Ağsaqqal, ağbirçək cavan ağladı.

Axdı dəstə-dəstə insanlar seli, 
Getməyi sarsıtdı bütün bir eli 
Xalqımın sönməyən yanan məşəli, 
Getməsinə milyon insan ağladı.

Gəldi harayına nə qədər loğman, 
Səksən il yaşatdı onu Yaradan.
Gedənədək seçdi ağı-qaradan, 
Üstündə oxunan Quran ağladı.

Murov nalə çəkdi, ağladı Kəpəz, 
Heydər ölməyibdir  O ölə bilməz. 
Şükür İlahiyə veribdir əvəz, 
İlhama qoşuldu ümman ağladı.

Ölüm sevinməsin öldürüb onu, 
Ölər əgər olsa dünyanın sonu. 
İndi hamı bildi kim olduğunu, 
Təbriz fəryad etdi yaman ağladı.

Xəbər yayıldıqca bütün dünyaya,
Pərişanlıq çökdü Günəşə, Aya. 
Silkələndi sanki Kəpəzdə qaya, 
Dağlar sıralandı, aran ağladı.

İnsanlar axışdı dəstəbədəstə, 
Qaboy nalə çəkdi ağı-şikəstə, 
Güllər qalaqlandı məzarın üstə, 
Çöllərdə mələdi ceyran ağladı.

Gördünmü gözünlə yaramaz yağı, 
Yad ellərdən gələn milyon qonağı?!
Tərsinə yazırsan qaranı ağı, 
Ellərlə birlikdə Şirvan ağladı.

Dahi yaratdmışdı onu Yaradan, 
Müxalif, gördüyün həqiqəti qan! 
Olan həqiqəti nə gizlət nə dan, 
Yevlağa qoşulub Səlyan ağladı.

Böyüklüyünə bax, gözünə inan, 
Gəlib başın əydi dörd milyon insan. 
Günəş də dayandı sanki həminan, 
Öndər ölümünə zaman ağladı.

Şair Nərimanın qalxdı fəryadı, 
Sallandı böyrünə qolu-qanadı. 
Qəlbində qalacaq Öndərin adı, 
Hönkürüb doyunca Nəriman ağladı. 

Buludlar boşaldı yerin üzünə, 
Marallar yığıldı Muğan düzünə. 
Həsrət qaldıq Öndərin xoş sözünə, 
Şükür sahibsizlik olmaz vətəndə.

Belə bir qəmginlik uzaq getmədi, 
Əvəz edənim var, qəmginlik nədi?
İlham seçilmışdi artıq Başbilən, 
Ona çox güvənir bu gözəl Vətən.

Öndər etdiyini edir iki qat, 
Dəyişdi ölkəni dəyişdi həyat. 
Ona heyran olur bütün kainat, 
Olan qüsurları geriyə atdı.

Bakının içində gözəl körpülər, 
Şəhərin siması bütün dəyişdi. 
Bura heyran olur baxan ölkələr,
Söyləyirlər qısa vaxtda çox işdi.

(ardı var)

NNәәrriimmaann
ӘӘyyyyuubb
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03 dekabr 2015-ci il tarixdə Laçın Ray-
onu İcra Hakimiyyətinin başçısı Akif
Səlimovun Bərdə rayonunun Qaratəpə

kəndi ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış
Laçın rayonundan olan məcburi köçkünlər-
lə görüşü-səyyar qəbulu keçirilmişdir.
Görüş-səyyar qəbulda 70 nəfər iştirak
etmişdir. Görüşdə dövlət başçısı tərəfindən
məcburi köçkünlərə daim yüksək diqqət və
qayğı göstərildiyini vurğulayan  Laçın
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Akif
Səlimov ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında  ölkədə və rayon-
da aparılan geniş quruculuq və abadlıq
işlərindən, ayrı-ayrı sahələrdə əldə edilmiş

uğurlardan,  məc buri  köçkünlərin  prob-
lemlərinin həlli, mənzil-məişət şəraitlərinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərdən söz açmışdır.

Görüşdə çıxış edən məcburi köçkünlər
onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə,
vətəndaşlarla yerlərdə mütəmadi
görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı ölkə başçısı
cənab İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını
bildirmiş, ölkə rəhbərliyinin apardığı
siyasət nəticəsində işğal altında olan tor-
paqlarımızın tezliklə işğaldan azad
ediləcəyinə və tezliklə öz doğma tor-
paqlarımıza qayıdacaqlarına qəti əminlik-
lərini bildirmişlər. Görüşdən sonra keçir-
ilmiş səyyar qəbulda 12 nəfər məcburi
köçkünün müraciəti dinlənilmiş, həmin
müraciətlərə baxılması üçün Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Akif Səlimov
tərəfindən yerindəcə aidiyyəti üzrə müvafiq
tapşırıqlar verilmiş, tapşı rıq ların icrası
nəzarətə götürülmüşdür. 

Səyyar qəbulda Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı aparatının əməkdaşları, idarə,
müəssisə və təşkilat rəhbərləri, aidiyyəti
kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndələr iştirak etmişlər.

Daşkəsən rayonunda “Bakı Gənclər
Klubu” İctimai Birliyi  Azərbaycan Res -
publikasının Prezidenti yanında  Gən-
clər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
“Vətənin ucalığı hünərdən keçər” adlı
layihəsini həyata keçirilmişdir. Daş -
kəsən şəhər Mədəniyyət
evində baş tutmuş təd-
birdə rayonun fəal gən-
cləri, ümumtəhsil mək-
təblərinin IX-XI sinif şa -
girdləri, Qarabağ müha -
ribəsi iştirakçıları və veter-
anları, həmçinin Bakı
Döv lət Universitetinin tarix
fakultəsinin tələbələri işti-
rak etmişlər.

Görüşü Daşkəsən
rayon İcra Hakimiyyətinin məsul işçi
Elmar Əliyev açıq elan etmiş, qon-
aqlara tədbir iştirakçılarını təqdim
etmiş, bu günkü görüş onlara barədə
qısa arayış vermişdir. Görüşdə  Bakı
Dövlət Universitetinin tarix kafedrasının
müəllimi, dosent Atamoğlan Məm-
mədli, "Bakı Gənclər Klubu" İctimai Bir-
liyi  sədri Azər Cavadov, Daşkəsən
rayon İcra Hakimiyyətinin aparıcı məs-
ləhətçisi  Vüqar Məmmədov və rayon
Gənclər və İdman idarəsinin rəisi

Samir Həsənov çıxış etmiş, Azərbay-
can əsgərlərinin Qarabağ müharibəsi
zamanı igidliklərindən danışmış və
onların qəhrəmanlıq mübarizəsindən
söhbət açmış, torpağa, elə-obaya
məhəbbətdə onlardan nümunə götür-

məyi tövsiyə etmiş, belə qəhrəmanları
unutmamağa çağırmışlar.

Səmimi atmosferdə davam edən
görüşdə müasir gənclərə Vətəni həmin
qəhrəmanlar kimi sevməyi, uğrunda
lazım gəlsə ölməyi, onlar kimi yaşa-
mağı arzulamışlar. Çıxış edənlər bütün
gəncləri ölkə rəhbəri, Ali Baş Koman-
dan, möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək
onun apardığı çox uğurlu daxili və xari-
ci siyasəti dəstəkləməyi tövsiyə etdilər.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəb-
büsü ilə dünya miqyasında keçirilən   “3
Dekabr - Beynəlxalq Əlillər Günü”
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin
müvafiq sərəncamı ilə 1994-cü ildən
etibarən Azərbaycanda da geniş şəkildə
qeyd olunur.

03 dekabr 2015-ci il tarixdə Sabunçu
Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı
ilə “Beynəlxalq Əlillər günü” münasibətilə
tədbir keçirildi. Tədbirdə Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının müavini Arzu
Məmmədova, Yeni Azərbaycan Partiyası
Sabunçu rayon təşkilatının sədri Mehrib-
an Abasquliyeva, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sektor
müdiri Ömər Abdullayev, Sabunçu rayon
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə
Mərkəzinin direktoru Əlibarat Poladov,
Sabuncu rayon “Müharibə, Əmək və
Silahlı Qüvvələr Veteranlar Şurası”nın,
Sabunçu rayon “Qarabağ Müharibəsi
Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri” İcti-

mai Birliyinin, Sabunçu Rayon “Çernobıl
Əlillər Cəmiyyətinin”, Rus İcmasının,
Azərbaycan Əlillər Cəmiyyəti”nin sədr-
ləri, eləcə də Böyük Vətən və Qarabağ
müharibəsi əlilləri, Çernobıl
qəzasının aradan qaldırıl-
masında iştirak edənlər,
həmçinin gözdən əlillər,
anadangəlmə xəstələr və müx-
təlif səbəblərdən əlil olmuş 150
nəfər iştirak etdilər.

Tədbir iştirakçılarını salam-
layan Sabunçu Rayon İcra
Hakimiyyəti başçı sının müavini
Arzu Məmmədova ölkə mizdə
sosial qayğıya ehtiyacı olan
bütün insanlar kimi əlillərində
daim dövlətin qayğısı ilə əhatə olun-
duğunu və onların bütün problemlərinin
həlli həmişə diqqət mərkəzində
saxlanıldığını qeyd etdi. A.Məmmədova
bildirdi ki, əlillərin sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, onların cəmiyyə-

timizdə bərabərhüquqlu üzv kimi yaşa-
ması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan bütün
vətəndaşlar kimi, əlillərin də rifahının

yaxşılaşdırılması, onların problemlərinin
həlli möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin daim diqqət mərkəzində
olduğunu vurğuladı. Bu gün  möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin əlil
vətəndaşlara göstərdiyi diqqət və qayğı-

dan, bu istiqamətdə Sabunçu rayonunda
həyata keçirilən işlərdən danışdı.

Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu
rayon Təşkilatının sədri Mehriban

Abasquliyeva çıxış edərək
vurğuladı ki, əlillərin sosial
müdafiəsi ilə bağlı həyata
keçirilən geniş miqyaslı təd-
birlərin əsası ulu öndər Hey-
dər Əliyev tərəfindən qoyu-
lub. İnsan amilini xüsusi
diqqətdə saxlayan görkəmli
dövlət xadiminin Azərbay-
cana rəhbərliyi dövründə əlil-
lərin sosial müdafiəsi, onların
cəmiyyətə inteqrasiyası ildən-
ilə gücləndirildiyini qeyd etdi.

Çıxış edən digər qonaqlar da dövlətin bu
qəbildən olan insanlara göstərdiyi diqqət
və qayğıdan və həyata keçirilən layi-
hələrdən söz açdılar. Sonda  Rayon İcra
Hakimiyyəti tərə fin dən tədbir iştirakçıları-
na hədiyyələr təqdim edildi.

Rusiya İŞİD terror qruplaş-
masına qarşı mübarizə adı altında
bütün beynəlxalq qaydaları,
müharibə qaydalarını pozaraq
Suriyada yaşayan 3 milyondan
artıq Türkmən qardaş və
bacılarımıza qarşı amansız
qətliamları davam etdirir, onları öz
dədə-baba yurdlarını atıb getməyə
vadar edir. Bununla da Rusiya
Türkiyə dövlətinə böyük qaçqın
axını yaratmağa çalışır. Hansı
ki,Türkmən qardaşlarımız heç bir
terrorla məşğul olmur. Sadəcə
imperialist qüvvələr və diktator
Əsəd tərəfindən nizamı pozulmuş
Suriyada öz təhlükəsizliyini
qoruyur, bu qırğınların artmasına
səbəb olmuş Əsəd hakimiyyətinə
qarşı müxalifət mövqeyi sərgiləyir-
lər. Məhz Əsədin hakimiyyətini
qorumaq və onun Suriyada itirilmiş
nəzarətini bərpa etmək üçün bu
ölkəni cəhənnəmə çevirən
müharibəyə qoşulmuş Rusiya
İŞİD adı ilə Əsədə müxalif olanları,
o cümlədən Türkmənləri havadan
bombalayır.

Müstəqil ekspert Rövşən
Məmmədli deyir ki, məhz Rusi -
yanın bu zalımlığı səbəbindən
artıq yüzlərlə Türkmən uşağı,
qadını, qocası həlak olub, ağır
xəsarətlər alıb, öz evlərində,
ellərində çıxılmaz duruma düşüb -
lər: ”Rusiyanın əsas
məqsədlərindən biri də Türkmən-
ləri qovmaq, onların yurdlarına
kürdləri yerləşdirib, nəticədə
Şərqdə planlaşdırdıqları "Kürd
dövləti" yaratmaqdır. Bu məsələdə
sözügedən "plana" qarşı olan
Türkiyəni bitərəfləşdirmək niyyəti
ilə Türkiyənin sərhədlərini qəsdən
pozan Rusiya haqlı cavabını da
aldı. İndi təbii olaraq bu məsələ
ölkəmizdə geniş müzakirə obyek-
tidir. ancaq maraqlı olan budur ki,
ölkəmizdə Rusiyanın bu haqsı-
zlığını, zorakılığını müdafiə edən-
lər var. Hətta bu hadisədə
tamamilə təqsirsiz olan qardaş
Türkiyə dövlətini hədələyənlər,
qınayanlar da tapıldı. Ən acı-
nacaqlısı isə özlərini xalqımıza
"ziyalı"kimi sırıyan yazarlar, ictimai

xadimlər, mətbuat xadimləri tapıldı
ki, Türkiyənin Rusiyadan "üzr"
istəməsini belə dillərinə gətirdilər.
Aşkar zalıma haqq qazandırdılar.
Özlərinin maska lanmış iç üzlərini
açdılar”. Rövşən Məmmədli deyir
ki, mətbuatda, facebook sosial
şəbəkəsində xeyli sayda adamlar
Rusiyanı savadsızcasına müda fiə
edir: “ Sanki, əllərinə düşmüş bir
fürsət kimi Türkə, Türkiyəyə,
Türkçülüyə qarşı nifrət dolu yazı
yazır, təhqir edirlər. Bu fakt bir
daha göstərdi ki, hələ də içimizdə
Rusiyaya, onun imperiya
maraqlarına işləyən çoxlu əbləh-
lər, 5-ci kalon adlanan vətən xain-
ləri var. Həmçinin İranı yönəldən
Fars şovinistləri də fürsətdən
yararlanmağı əldən vermədilər.
Dövlət xadimləri səviyyəsində
Rusiya nın bu qanunsuz, beynəlx-
alq razılaşmalara zidd hərəkətləri-
ni müdafiə etdilər. Bununla da
kifayətlənməyib Azərbaycan
Respublikasında illərlə
maliyyələndirdikləri, öz təsirlərinə
saldıqları, xüsusi hazırlıq, təlim

keçdikləri əlaltılarına da ölkəmizdə
qarışıqlıq yaratmaq fətvası
verdilər. Sonucda Nardaran faciəsi
yaşandı. Maraqlıdır ki, içimizdə
şovinistlərin bu fitnəkar
hərəkətlərini də müdafiə edənlər
tapıldı. Bütün bunlar ibrət
götürüləsi haldır. Mən düşün-
mürəm ki, dünyanın başqa

ölkələrində, o cümlədən
düşmənimiz olan Ermənistanda
bu qədər nankor, uzağı görməyən,
özgəyə nökərçilik edən insanlar
tapılsın. Bəs nədən bu belə olur.
Şübhəsiz bunun ən əsas səbəbi
tarixən Azərbaycanda və onun tor-
paqlarında gözü olan və bu tor-
paqlara nəzarət edib, sərvətlərini
mənimsəmək istəyən, xalqımızın
d i rçə lməs in i ,
m ü s t ə q i l
olmasını, de -
m o k  r a t i k  l ə ş  -
məsini istəmə -
yən Pus-Fars
şovinizminin bir -
gə fəaliyyətidir.

Süleyman

Rusiyanın xarici işlər naziri
Serqey Lavrov açıqlama verib.
"Qafqazinfo" musavat.com-a isti-
nadən xəbər verir ki, S.Lavrov
Türkiyə-Suriya sərhədlərinin bağ -
lan masının vacib olduğunu söylə -
yib. Nazir onu da qeyd edib ki,
həftənin əvvəlində Parisdə gö -
rüşən V.Putin və B.Obama Tür -
kiyə-Suriya sərhədlərinin bağlan-
masına dair danışıqlar aparıblar.
Bu mövzuda Türkiyəyə yardım
edilməsinin vacibliyini vurğulayan
S.Lavrov “Burada neft qaçaqçılığı-
na dair uzun bir araşdırma baş -
ladılmalıdır. Türkiyə-Suriya sərhə-
di bağlanmalıdır” - deyə qeyd edib.
S.Lavrov bu mövzuda kürd əsgər-
lərinin və Amerika hərbçilərinin də
kömək edə biləcəyini bildirib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu gün
verdiyi açıqlamada Türkiyənin
İŞİD ilə neft qaçaqmalçılığına
müdaxil etdiyinə dair sənədləri
BMT-yə göndərəcəklərini bildirib.

Laç ı n  R a y onu  İ c ra  Hak imiyyə t i
başçısının növbəti görüşü-səyyar
qəbulu Bərdə rayonunda keçirilmişdir

Vətənin ucalığı hünərdən keçər

Rusiyanın əsas məqsədlərindən biri "Kürd dövləti" yaratmaqdır

Sabunçu rayonunda “3 Dekabr -Beynəlxalq Əlillər günü” qeyd olundu

" T ü r k i y ə - S u r i y a  
sərhədi bağlanmalıdır"
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Beynəlxalq media Türkiyə təhlükəsiz-
lik xidmətlərindəki mənbələrə istinadən bu
ölkənin İraqa bir neçə yüz əsgərdən ibarət
qüvvə göndərdiyini yazır.

Beynəlxalq media Türkiyə təhlükəsiz-
lik xidmətlərindəki mənbələrə istinadən bu
ölkənin İraqa bir neçə yüz əsgər -
dən ibarət qüvvə göndərdiyini
yazır. Həmin mənbələr bildiriblər
ki, bu hərbçilər İraqın şimalındakı
Mosul yaxınığında İŞİD-lə
döyüşən kürd qüvvələrinə təlim
keçəcəklər. Mosul şəhəri hazırda
özünü İslam Dövləti adlandıran
təşkilatın nəzarətindədir.
Cihadçı lar, əhalisi bir milyondan
çox olan bu şəhəri 2014-cü ilin
iyununda zəbt ediblər. Uzun
müddətdən bəridir ki, İraq
hökumət qüvvə lə rinin şəhəri
İŞİD-dən geri almağa hazır-
laşdığı barədə xəbərlər yayılır.

Türklər Mosul yaxınlığında
Reuters bildirir ki, Türkiyə Mosulun

çox yaxınlığındakı əraziyə bütöv bir
batalyon göndərib. Reuters Türkiyə
qoşunlarınlın artıq İraq Kürdüstanında

olduğunu bildirib. Agentlik həmçinin İraq
kürdlərinə istinadən xəbər verib ki, ABŞ
koalisiyası Ankaranın hərəkəti barədə
xəbərdar edilib. Lakin Rusiya dövlət medi-
asının rəsmi Vaşinqtona istinadən verdiyi
xəbərlərdə Türkiyənin İraqa müdaxiləsinin

koalisiyanın əməliyyatları ilə əlaqəli
olmadığı deyilir. Hökumətyönlü “Yeni
Şafak” qəzetinin internet saytında yer-
ləşdirilmiş videoda Türkiyə zirehli texni -
kasının İraq ərazisinə daxil olduğu

göstərilir. Kürdüstan müdafiə qüvvələrinin
sözçüsü Türkiyə əsgərlərinin Başiqa cəb-
həsinə gəldiklərini təsdiq edib.

Sözçü həmçinin deyib ki, türklər
təlimçi əsgərlərdən başqa Mosul ətrafına
mühafizə dəstələri də göndəriblər.

Sünni ərəblər və kürd peşmərgələr
Türkiyə qoşunlarının Hashid Watani

düşərgəsinə gəldiyi xəbər verilib. Burada
əsasən sünni ərəb qüvvələri toplanıb.
Əksəriyyəti keçmiş polis zabitlərindən
ibarət bu dəstəni Mosulun keçmiş quber-
natoru Atheel al-Nujaifi yaradıb. O Türkiyə
ilə sıx əlaqələrinə görə tanınır.

İraq peşmərgələrinin 
qadın batalyonu

Türkiyə hərbiyyəsi bildirir ki, türk
əsgəri qüvvəsi artıq bir neçə ildir ki,
buradakı iraqlılara döyüş təlimi keçir.

Başqa bir Türkiyə rəsmisi isə deyib ki,
türk əsgərlər kürdlərin peşmərgə qüvvə -
lərinə təlim keçəcəklər. Britaniya mediası
yazır ki, İraq və Suriya kürdləri arasında
köhnə bir düşmənçilik var və Türkiyənin
İraq Kür düstanındakı fəallığını artırması
Suriya cəbhəsində yaranmış vəziyyətlə
bağlıdır. Başqa sözlərlə, Rusiyanın

Suriyaya müdaxiləsi, ələlxüsus da Su-24-
ün vurulmasından sonra Türkiyə hər-
biyyəsinin Suriyadakı imkanlarını məh-
dudlaşdırıb. Bəzi məlumatlara görə
Türkiyə İraq Kürdüstanına 20-dək zirehli
texnika göndərib.

Bağdad Türkiyəyə 
sərt bəyanat verib

Ötən çərşənbə axşamı həmçinin Pen-
taqon İŞİD-lə mübarizə üçün İraqa xüsusi
təyinatlı hərbi qüvvənin göndərildiyini elan
etmişdi. İraqın baş naziri Haider al-Abadi
hər hansı xarici yardımı alqışladığını
bildirib, lakin əlavə edib ki, əsgəri
qüvvələrin İraq ərazisinə yeridilməsi Bağ-
dad hökumətinin icazəsi ilə edilməlidir.

Abadi bir daha bəyan edib ki, İraqın
xarici ölkələrin quru qoşunlarının dəstəy-
inə ehtiyacı yoxdur. Baş nazirin hakimiy -
yəti əsas etibarilə İraq şiələrinin hərbi bir-
ləşmələrinə söykənir. Bağdad hökuməti
Türki yəni İraqın suverenliyinə hörmət
göstərməyə çağırıb və Türkiyə qoşun-
larının İraq ərazisindən dərhal çıxarıl-
masını tələb edib. İrandan dəstək alan şiə
birləşmələri bildiriblər ki, ölkəyə gətirilən
ABŞ qüvvələrinə qarşı vuruşacaqlar.

Rusiyanın Su-24 təyyarəsinin
Türkiyədə vurulması ardınca Moskva
Suriyadakı hərbi kontingentini gücləndirir.

Hadisədən sonra Rusiya təyyarələri
havadan-havaya raketlərlə təchiz olunub.
Zenit raket kompleksi daşıyan Moskva
kreyseri isə Latakiyadakı Rusiya baza-
sının müdafiəsi üçün Suriya sahillərinə
yaxınlaşdırılıb.

Lakin bu istiqmətdə ən əhəmiyyətli
addım müasir S-400 havadan müdafiə
sistemlərinin yerləşdirilməsi olub.

Zenit raketlərinin qurğuları, radar və
idarə sistemləri artıq Rusiya bazasında
yerləşdirilib. Suriyadakı S-400 kom-
pleksinin əhatə dairəsinə İsrailin böyük
hissəsi, Latakiya bazasından şimala
doğru yerləşən Tükiyə əraziləri və Aralıq
Dənizinin şərq bölgəsi daxildir.

İstehsalçı: Almaz-Antey hərbi firması;
Yerləşdirilməsi: Latakiya yaxınlığındakı
Hmeymim hava bazası. Rusiyada 2007-ci
ildə istismara verilib; Məsafəsi: 400 km;
Sürət: saniyədə 4.8 km; Yüksəklik: 30km -
eyni zamanda yüzlərlə hədəfi izləyə bilər;
Hədəf növü: təyyarə, qanadlı raket, orta
mənzilli raket, dron, başqa hava
müşahidə sistemləri (Mənbə: RIA Novosti,
Rusiyanın 1TV.ru kanalı)

Suriyadakı radarlar daha geniş
əraziləri müşahidə edib “hava məkanının”
təfsilatlı təsvirini yaratmağa qadirdir.

Misal üçün onlar koalisiyanın hava
əməliyyatlarını izləməyə və İsrail Hava
Qüvvələrinə nəzarət edə bilər.

1. Uzaq mənzilli müşahidə radarları
məlumatı hədəfləri təhlil edən komandan-

lıq mərkəzinə ötürür.
2. Hədəf müəyyən ediləndən sonra

komandanlıq mərkəzi raketin buraxılması
barədə əmr verir.

3. Buraxılma barədə məlumat müvafiq
qurğuya ötürülür və o yer-hava raketini

buraxır.
4. Aşkaretmə radarı raketi hədəfə

doğru yönləndirir.
Əlbəttə heç kəs iddia etmir ki, Rusiya

koalisiyanın hava əməliyyatlarını pozmaq
istəyir. Moskva S-400 sistemlərini yer-
ləşdirməklə həm Türkiyə həm də ki,
Rusiya daxilinə ünvalanan mesaj

göndərir. Kreml bildirir ki, Suriyadakı hava
qüvvələrini qorumaq üçün əlindən gələni
əsirgəmiyəcək. S-400 sisteminin Qərb
təyyarəsinə qarşı işə salınmasını
təsəvvür etmək çox çətindir. Suriyadakı
təyyarələrın sayı nəzərə alınarsa məhz

Türkiyəyə məxsus təyyarəni müəyyən
etmək müşkül vəzifədir.

NATO və ABŞ rəsmiləri S-400 sistem-
lərilə bağlı geniş şərhlər verməyiblər.
Lakin yüksək rütbəli NATO diplomatların-
dan biri deyib ki, Suriyada "müxtəlif
ölkələrin əməliyyat apardığı məkanda" S-
400 və başqa müasir sistemlərin yer-
ləşdirilməsi vəziyyəti daha da çətinləşdirir.

Belə görünür ki, S-400 komplek-
slərinin yerləşdirilməsindən sonra koal-
isiya qüvvələri tərəfindən gerçəkləşdirilən
hava həmlələrinin sayı azalıb və daha çox
zərbələr dronlar vasitəsilə həyata keçirilir.

Hərçənd ki, bunun məhz Rusiya
raketlərinin yerləşdirilməsilə bağlı nara-
hatlıqlara görə baş verdiyini demək
çətindir. Mən NATO-nun baş katibindən S-
400 komplekslərindən irəli gələn təhlükə
ilə maraqlandım. Jens Stoltenberg təfər-
rüatlara varmasa da bildirdi ki, o Mos -
kvanın addımını Türkiyə hava məkanının
bir hissəsinə potensial nəzarət imkanı
verən daha geniş Rusiya strategiyasının
tərkib hissəsi kimi görür. Onun sözlərinə
görə Rusiya öz qərbdəki sərhədləri bo -
yun ca müasir müdafiə kompleksləri yer-
ləşdirib ki, böhran təqdirində Rusiyanın
müdaxiləsinin qarşısını ala bilsin.

İraq ordusunun terrorçuların
mövqelərinə qarşı hava hücumların-
da bir neçə terrorçu o cümlədən İŞİD
terror qruplaşmasının bir neçə

komandanı məhv edilib. İRİB-nin
məlumatına görə, İraqın Müdafiə
Nazirliyi bildirib ki, İraq ordusununun
qırıcı təyyarələrinin əl-Ənbar və
Səlahəddiin vilayətlərində İŞİD ter-
rorçularının mövqelərinə qarşı hü -
cum larında bir neçə terrorçu dəstə
başçısı və terrorçuların bazaları
məhv edilib. İraq ordusunun Neynə-
va vila yə tində, Zirə məntəqəsində
İŞİD terrorçularının bir bazasına olan

raket hücumu zamanı da 8 terrorçu
həlak olub. Digər tərəfdən İŞİD ter-
rorçularına məxsus bir qərargah əl-
Ənbar vilayətində, Fəllucədə İraq

qırı cıları tərəfindən hədəfə alınıb. Bu
hü cum zamanı Əbu Bilal əl-Şişani
adlı terrorçu dəstə başçısı öldürü lüb.
İraq qırıcıları həmçinin, İraqın şi -
malında, Hüvəycə məntəqəsində ter-
rorçuların bomba istehsalı üçün isti-
fadə etdikləri iki emalatxananı bom-
balayıb. Samiranın qərbinidə, Şərif
Abbas məntəqəsində də İraq ordusu-
nun havadan endirdiyi zərbələr
nəticəsində 10 terrorçu məhv edilib.

Sionist rejimə məxsus qırıcı
təyyarələr Suriyanın cənubun-
da yerləşən paytaxt Dəməşqin
ətraf məntəqələrini bombal-
ayıblar. Qüds xəbər agentli -
yinin verdiyi məlumata görə,
İsrail ordusunun qırıcıları bu
gün cüm Rif Dəməşq mən-
təqəsində bir neçə yük maşı -
nını hədəfə alıblar.  Sionist
rejim başçıları bu yük maşın-

larında silah oduğunu iddia
ediblər.  Bu artıq neçənci dəfə -
dir ki, İsrail qırıcı ları müxtəlif
bəhanə lərlə Suri yaya təcavüz
edirlər.  Bundan öncə bəzi
xəbər mənbələri İsrail rejiminin
Suriyada ifratçı qruplar xüsu -
silə İŞİD və Ənnüsrə Cəbhəsi-

ni maliyyə və silah baxımından
təmin etdiyini bildiriblər.

Türkiyə İraqa qoşun göndərdi, Bağdad etiraz edir

Rusiya Suriyada raket sistemini yerləşdirməklə hansı siqnal göndərir?

İraq ordusunun terrorçulara 
qarşı hərbi əməliyyatları

İsrail Suriyaya qarşı hava 
hücumu həyata keçirib

Suriya prezidenti qərb və
ərəb ölkələrinin terrorizmə
dəstəyinin dayandırılmasını
istəyib. Səhər Beynəlxalq Tele-
viziyasının məlumatına görə,
Bəşşar Əsəd Çexiya Respub-
likası televiziyası ilə
müsahibədə deyib: Sülh və
stabilliyin Suriyaya qaytarıl-
ması üçün qərb ölkələri, o
cümlədən Fransa, İngiltərə,
ABŞ və ərəb ölkələri, xüsusilə
də Səudiyyə Ərəbistanı və
Qətər terrorçulara dəstəyi

dayandırmalı və terrorçuların
Türkiyə ərazisindən Suriyaya
ezam olunmasının qarşısını
almalıdırlar.  Bəşşar Əsəd Tür -
ki yənin Rusiya qırıcısını vur-
ması barədə deyib: 

Rusiyanın Suriya
ərazisində İŞİD terror qruplaş-
masının mövqelərinə son
hücumları və bu ölkədə qüdrət
tarazlığının rəsmi Dəməş qin
xeyrinə dəyişməsi Türkiyə baş
nazirinin siyasi həyatının sona
çatması mənasındadır. Buna

görə, o Suriyada yerləşən ter-
rorçulara dəstəyi davam
etdirməklə bu ölkədə istənilən
qələbənin reallaşmasına mane
olmaq istəyir. 

Suriya prezidenti həmçinin
terror ünsürlərinin Avropaya
daxil olmalarını reallıq
adlandırıb və bildirib: İnternet-
də yayımmlanan kadrlara
baxdıqda, asanlıqla bəlli olur
ki, Suriyada qırğınlar törədən
bəzi terrorçular adi vətəndaş
kimi Avropaya daxil olublar.

Bəşşar Əsəd terrorizmə dəstəyin dayandırılmasını vurğuladı
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A DÜNYA
Vicdan “valyuta”ya satıldı getdi,
Abır yoxa çıxdı, atıldı getdi,
Arlı da, arsıza qatıldı getdi,
Sən tərsə dolandın, dolan, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.

Namərd şeş-beş atır, zərin oynadır,
Arvad çəpik çalır, ərin oynadır,
Dizin çırmalayır, belin oynadır,
Kül olub göylərə, ələn, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.

Analar körpəsin çölə atdılar,
Qardaşlar bacısın pula satdılar,
Halal dünyamıza haram qatdılar,
Dərdimə, sərimə bələn, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.

Oğul var, atanın qanını içir,
Anasın öldürür, üstündən keçir,
Allaha əyilmir, şeytana qaçır,
Şeytanlar əlində qalan, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.

Tanrım, görmürsənmi dəhşət zülümü?
Qudurğan, qan içən saymır ölümü.
Bəd işlər var, Vallah bükür belimi,
Yalansan, yalansan, yalan, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.

Pisliyi özünə peşə seçirlər,
“Sexlər”yaradırlar, ”torba”tikirlər,
Məzluma, yazığa “libas” biçirər,
Məzlumun oduna, qalan, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.

Ay insan, bu yolla cənnətin olmaz,
Allah dərgahı da qismətin olmaz,
Sən ölüb getsən də, rəhmətin olmaz,
Sən ölən deyilsən, ölən, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.

Cəlili bəxtsiz yox, fərsiz sayırlar,
Şər-böhtan deyirlər, haqqı danırlar,
Düzü-düz demirlər, yalan yayırlar,
Əzəldən yalansan, yalan, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.

BAXIŞLARIN NƏĞMƏ
ÇALIR TEL KİMİ

Kipriyinlə eşq nəğməsi çalırsan,
Baxışınla yandırırsan, yaxırsan,
Qəlb evimə daşlanırsan, axırsan,
Eşqin dalğalanır, daşır sel kimi,
Baxışların nəğmə çalır tel kimi.

Yaradan insafsız yaradıb səni,
Həsrətin ömrümə səpibdir qəmi.
Gözüm gözlərindən götürüb nəmi,
Əsirsən ömrümə soyuq yel kimi,
Baxışların nəğmə çalır tel kimi.

Atəşli alovsan, mavi dənizsən,
Yandıran olsanda, yenə əzizsən.
Bilirəm bu eşqə səndə kənizsən,
Kipriklərin layla deyir dil kimi,
Baxışların nəğmə çalır tel kimi.

Cəliləm, ömrümün sevinci sənsən,
Saçıma bələnən ağarmış dənsən.
Yenidən qayıdıb sən mənə dönsən,
Bəzərsən ömrümü altun-ləl kimi,
Baxışların nəğmə çalır tel kimi.

Mîrê kurda 
Mîrê kurda 
Mîrê Botan 

Mîrê pênûs û çanda Kurdî
Mîrê perîşan bû û serî danî li welatê
biyaniyê
Mîrê belingaz û feqîr
Mîrê şîretkarê miletê xwe 
Mîrê Bîra bê bext û biyaniyê
Mîrê bi derd û kul serî danî  ji dûr
warê botan 
Mîrê zarokê sêwî  li wilatê biyaniyê heştin 
Mîrê Dibin axa biyaniyê . bin erd bû 
Mîrê min  axa Botan derd û kulê gora
te bû 

KA ÇIMA ???...
Ka çima
Dilê min îro ker nabe,
Ka çima
Zarê min îro lal nabe,
Ka çima
Dijminê min dîn û har nabe,
Ka çima
Xem û xeyal betal nabe
Ka çima ?...
Heya kengê
Ha birevin û binalin,
Heya kengê
Li ber neyara ha bitelin,
Heya kengê
Qesasê me erdêva kaşkin,
Heya kengê
Neyarê dilê xwe, bi me xweşkin
Heya kengê ?...
Ka çima
Dilê min îro ker nabe,
Ka çima
Zarê min îro lal nabe,
Ka çima
Dijminê min dîn û har nabe,
Ka çima
xem û xeyal unda nabe
Ka çima ?...

29.11.2015

BILA ÇERXA 
ME JÎ RASTBE

Hatin gelekên weke te
Ku hilgirin evî barê te
Ku hilgirin dilê min giran
Westyan û li cîda jî man.

Dest giraniya van xeyala
Ku gel maye ji hevala
Ku azadî ne xuyaye
Milet li teryêda maye.

Were min re bibe taqet.
Emê çek hildin bi xîret
An jî bi taqeta qelemê
Rizgarkin gel ji alemê.

Tu mil bide ber milê min
Hêz û qewatê bide min
Bi dilekî germ û culet
Ji xewê hişyarkin milet...

Bistirên emê her azayê
Şengal dilê me dernayê
Bila çerxa me jî rastbe
Emir Lalişê rul û geşbe.

06.12.2015

TTaarriiyyeell  
CCәәlliill

Xaylaza
Reşîd

Dara 
Şêxê

Vê carê mêvanê me ye rojhilatnas û
akademîsyen, nivîskar, profêsorê zanîngeha
Abaya Alma Atayê, serokê civaka kurdên
Qazaxistanê “Berbang” Kinyazê Îbrahîm Mîr-
zoêv. Berî destpêka hevpêyvîna me, ezê bi
kurtî nasya we bidim jînenîgarîya doktor
Kinyazê Îbrahîm. Kî ye Kinyazê Îbrahîm?

Kinyazê Îbrahîm Mîr-
zoyêv 1ê Gulana sala
1947an, li navceya
Zengîbasarê, li gundê
Rihanlû ya Ermenîstanê
hatîye dinyayê. Malbeta
wî ji Serhedê ye. Ew ji
Eşîra Celaliyan in. Kal-
bavê Kinyazê Îbrahîm ji
Rojhilatê Kurdistanê
hatine Bazîdê, ji wir jî li
Îdirê bi cih û war bûne.
Kinyazê Îbrahîm sala
1963an xwendina xwe li
dibistana gund de temam dike. Piştî sala
1963an li Yêrêvanê dest bi dibistana navîn
dike û 1966ê salê dibistan diqedîne û di
Fakultêya Ziman û Dîrokê ya Zanîngeha
Bakûyê de xwendina xwe berdewam dike.
1978-ê salê li bajarê Bakûyê têza xwe ya dok-
toriyê dinivîse. Têza wî li ser têkiliyên ede-
biyeta Kurdan û Azêriyan e. Li Yêrêvanê, li
Zanîngeha Xaçatûr Abovyan salên dirêj
serokatiya Beşê Ziman û Edebiyeta Azêrîyan
kiriye. Piştî Şerê Qerebaxê terka Ermenîs-
tanê dike û di destpêka sala 1990-î de li Alma
Ataya Kazakistanê bi cîh dibe. Vê gavê
Endamê Yekîtiya Nivîskarên Qazaxistanê û
Endamê Yekitiya Rojnamegerên Qazaxistanê
ye. Dr. Kinyazê Îbrahîm li Qazakistan û Asya
Navîn nûnerê Navenda PEN’a Kurd e û
Berpirsê Giştî yê kovara edebî Nûbarê ye, ku
li Alma Atayê bi zimanê kurdî û rûsî ronahî
dibîne. Prof. Dr. Kinyazê Îbrahîm sala 2013
an di Asamblêya Gelên Qazaxistanê de di
warê neteweyên endam de wekî Cîgirê
Serokê Asamblêyê Nûr Sûltan Nazarbayêv ku

di heman demê de Serokkomarê Qazaxis-
tanê ye, hate hilbijartin. Prof. Kinyazê Îbrahîm
di van 20 salên dawî li gelek welatan de
xelatên navnetewî wergirtiye. Li Rûsîya,
Qazaxistanê, Îran û Gurcistanê hatiye
xelatkirin. Sala 1999an, li Moskvayê navê
Akadêmîk werdigire. Kinyazê Îbrahîm 6

zimanan dizane. Ewî nêzîkî 20 kitêb li ser
pirtûkxaneya kurdî zêde kiriye. Vê demê Dr.
Kinyazê Îbrahîm di gel malbeta xwe li bajarê
Alma Atayê ya Qazaxstanê de dijî û kar dike.
Ew zewicîye, xwedyê du qîz û 3 kuran e.

Radyoya Ria Taza Dr. Kinyazê Îbrahîm re
derheqa fikir û nêrînen wî derbarê aloziyên di
navbera Rûsyayê û Tirkîyê û ev bûyer û rewş
dê çi bandor li ser Kurdistanê hebe, çawa kur-
dên Rojava bikaribin nêt û armancên xwe li
Sûriyê pêşda bibin, derheqa rola kurdan di
şerên dijî Daîş de. Her wiha derbarê mijarê, ku
hebûna Rûsîya û Amerîka li Surîyê ji bo kur-
dan firsendeke baş e, û dibê her tişt bi merîfet
û feraseta kurdan re girêdayî ye. Ji bo kurd jî
ji armancên netewî yên bilind re kar bikin, ji bo
ku sûd wergirtin ji rewşa nû, çi ji siberoja kur-
dan re girîng e. Derbarê têkilîyên dîplomatên
Rûsîyayê kurdên Rojava re, derheqa kuştina
Tahir Elçî û gelek pirsên din yên rojane
hêvpêyvin çê kir. Em Dr. Kinyazê Îbrahîm re li
bajarê Alma Ataya Qazaxistanê bi radyotêlê-
fonê ve hatin girêdan.  riataza.com

AMED (DÎHA) - KOM'ê encamnameya
civîna 2 rojan a li Amedê deklare kir. KOM'ê di
encamnameyê de balê kişand ser konsepta
şer a li Kurdistanê û berxwedana rêveberiyên
cewherî. KOM'ê bang li jinan kir ku li hemberî
êrîşan têkoşîna xwe bikin yek û berxwedanê

bilind bikin. Civîna Meclîsa Azadiya Jinan
(KOM), ku duh li Salona Sînema ya Sumer-
park a Amedê destpêkir, îro bi deklerasyona
encamnameya civînê bi dawî bû. 

Di civînê de, pêvajoya şer a li Kurdistan,
Tirkiye û Rojhilata Navîn her ku diçe kûr dibe,
bandora vî şerî ya li ser jinan û diyarkirina
amûrên nû yên berxwedanê bi berfirehî hatin
nirxandin. Endama Koordînasyona KOM'ê û
Seroka KA.DER a Şaxa Enqere Hatîce
Kapusuz, encamnameyê xwendi. Kapusuz
diyar kir ku wek KOM'ê, wan derbarê pêşketi-
nan de nirxandinên nû kirine û dê birêxistin-
bûyîna xwe li gor encamên ku derketine holê,

bi leztir bikin. 
'Li hemberî êrîşan berxwedan jî bilind

dibe'
KOM'ê di encamnameyê de balê kişand

ser konsepta şerê taybet a li Kurdistanê û
diyar kir ku li hemberî şer berxwedan jî bilind

dibe û bi taybet ev berxwedan di rêveberiyên
cewherî yên li Kurdistanê xwe bi awayek xurt
nîşan dide. Encamname bi van nirxandinan bi
dawî dibe: "Li rojavayê Tirkiyeyê jî him
tevgerên ekolojîk, him jî di rêxistinên muxalîf
ên cûda de jin têne cem hev, xwedî li jiyana
xwe derdikevin û li hemberî êrîşên zilam,
dewlet û sermayê xwe diparêze. Lê divê ev
hemû bi hev re bibin yek, berxwedan pêş
bikeve û domdar bibe. Wekî Meclîsa Azadiya
Jinan, bi riya komîsyonan em vê erkê digirin
ser xwe û em bang li hemû jinan dikin ku ji bo
xwedî li jiyana xwe derkevin, di hemû qadan
de bi hev re têkoşînê bidin."

Kîye Kinyazê Îbrahîm?

KOM: Divê berxwedan bê yekkirin û bilind kirin

Bélla Stûrkî
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Hewlêr (Rûdaw) –
Serokê Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî ragihand:
“Gelê Kurdistanê xwediyê
doza rewa ya xwe ye û bi ti
awayî jî em li dijî ti welatekî
nînin.” Barzanî herwiha got:
“Em rê nadin Kurdistan
bibe qada hesabên hêzên
herêmî û tayifî.”

Serokatiya Herêma Kurdistanê di
daxuyaniyekê de ragihand, îro yekşemî
Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd
Barzanî pêşwazî li Nûnerê Tyabet ê
Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî
(NY), Jan kubis û şandeya pê re kir. Li
gor daxuyaniyê, Mesûd Barzanî û Jan
Kubis li bajarokê Pîrmamê bi hev re
civiyan.

Agahiyên zêdetir dê werin…a

AMED (DÎHA) - Bi hezaran kesên ku
li Amedê ji bo dorpêç û qedexeyê
bişkîne ber bi Sûrê ve meşiyan rastî
êrîşa polîsan hatin. Gelê Amedê li hem-
berî êrîşan berxwedanê pêşxist û li
gelek taxên bajêr dest
bi çalakiyan kir.

Îro di pêşengiya
HDP û DBP'ê bi
hezaran kes ji bo
qedexeya li Sûrê ku ev
5 roj in berdewam dike
protesto bike li Qada
Îstasyonê kom bû. Li
vir, ji ber ku polîs
destûr neda meşê,

girsey dest bi çalakiya rûniştinê kir. Bi
hezaran kes pişt re xwest ku ber bi Sûrê
ve bimeşe lê rastî êrîşa polîsan hat. Li
ser vê yekê, bi hezaran kes ket nav
kuçe û kolanan û ji riyên cûda re xwest

xwe bigihîne Sûrê.
Li Ofîsê pevçûn

Bi hezaran kes li ser Caddeya Yaşar
Kemal a Ofîsê bi dirûşmeyan dest bi
meşê kir. Polîs, bi wesayîtên zirxî bi
bombeyên gazê û ava şid êrîşî gel kir. Li
ser êrîşan, gel jî parastina cewherî pêş

xist û pevçûn destpê kirin. Dema
pevçûnan de, li ser caddeyê car
caran dengê teqînan bilind bû.

Berxwedan belav bû
Ji ber êrîşên polîsan, esnaf jî

kepengan girt. Çalakî û pevçûnên
Ofîsê piştî demekî heya Parka
Koşuyolu fireh bû. 

Li gelek noqteyên navçeyên
Yenîşehîr û Baglar, li hemberî êrîşên
polîsan çalakî berdewam dikin.

Navenda Nûçeyan – Li navçe
Nisêbînê ya Mêrdînê piştî qedexekirina
derketina derve ji aliyê qeymaqamiya
navçeyê hat îlankirn welatiyek hat kuştin
û 5 welatî jî birîndar bûn. Li çar taxên
Nisêbîna Bakurê Kurdistanê îro carek din
qedexekirina derketina derve hat ji aliyê
qemiqamiya navçeyê ve bi hêceta “ji bo
nehîştina çalakiyên terorîstî û parastina
mal û canê welatiyên”hat ragihandin. Li
taxên Nisêbînê yên qedexeya çûnûhatine
hene Abdulkadirpaşa, Firat, Dicle û
Yenişehirê operasyonên hêzên Tirkiyeyê

li hemberî endamên Tevgera Ciwanên
Welatparêz û Şoreşger (YDG-H)
didomin. Li gor agahiyan li taxa Dicleyê di
dema operasyonên de welatiyên bi navê
Mehmet Emin Înan (55) hat kuştin û 5
kesên din jî birîndar bûn. Cenazeyê Înan
ji cihê hatî kuştin birin morga Nexweşx-
aneya Dewletê ya Nisêbînê. 

Hat gotin di heman taxê de welatiyên
bi navê Ali Yuce (36), Zelal Çiftçî, Ahmet
Çetinkaya (51), Rabia Taylan (49) û Cudî
Teber (13) kesên birîndar bûne.
Welatiyên birîndar jî ji bo dermankirine

birin Nexweşxaneya Dewletê ya
Nisêbînê. Ji aliyê din ve wesayîtek a
polîsan dema derbas taxa Abdulka-
dirpaşa dibe bombeyek hate teqandin û
di encamê de 6 polîs birîndar bûn.  

Barzanî: Em rê nadin KURDISTAN
bibe cihê safîkirina hesabên herêmî

Berxwedana Sûrê li Amedê belav bû

Li Nisêbînê êriş li sivîl hat kirin kuştî û birîndar hene

Sînem Bedirxan li ser apê xwe
Kamîran Bedirxan diaxife...

Kamiran Alî Bedirxan parêzger û roj-
namenivîsê kurd û yek ji lawên malbata
mezin a kurdan malbata Bedirxaniyan
bû. Kamiran Alî Bedirxan parêzger û roj-
namenivîsê kurd û yek ji lawên malbata
mezin a kurdan malbata Bedirxaniyan
bû. Kamiran Alî Bedirxan birayê Celadet
û Sureyya bû. Di 21'ê tebaxa 1895'an
de li Stenbolê hatiye dinyayê. Wî li
Almanyayê doktoraya xwe ya hiqûqê
da. Paşê li Bêyrûtê bi cih bû û li wir
parêzerî kir. Ji bilî ko gelek nivîs û werg-
erên wî di kovara Hawarê de hatine
weşandin, wî di sala 1943'an de li
Bêyrûtê rojnameyên Roja Nû û Stêr
derxistin. Kamiran Bedirxan di sala
1947'an de çû Fransayê û li wir sazge-
ha lêkolînerî ya kurdî ava kir. Di wan
deman de jî li Unîversîteya Parîsê dest
bi hînkirina zimanê kurdî kir.

Wî di mijarên cihê de, bi zimanên
cihê zêdeyî sih pertûk nivîsandin.
Herçiqas pertûkên wî ên kurteçîrokan
tunebin jî, wî kurteçîrok jî nivîsandine.

Kamiran Bedirxanê ko hemû jiyana
xwe dabû çand, ziman û wêjeyê kurdî,

di sala 1978'an de li Parîsê wefat kir.
Kamiran Alî Bedir-Xan di salên 1940

de, dersên xwendina Kurdî dida Kurdên
Lubnanê li zanîngeha (Layîk) ya bi nav
û deng, tevî beşdarbûnên wî di weşînên
bernameyên Kurdî yên radyowa Rohe-
latê li Beyrûta Libnanê, ya ku hatibû
damezrandin roja 5ê Adarê sala 1941ê.
Weşîna radyoyê her hefte 2 caran bû,
roja Çarşembê û roja Înê. Kamiran çend
pirtûkên xwe jî çap kiribû li çapxane ya
Jozêf (Joseph) Selîm Seyqelî li
taxa Sokak Al-Bulat. Kamiran Alî
Bedirxan serek da Kurdistana
Başûr sala 1970, û cihê xweşhat-
inê bû ji aliyê serok Mistefa
Barzanî û her kesên ko beşdar
bibûn di konfransa 8'an de ya
PDK. Gotara wî ya hêja di kon-
fransê de, hêviya Kurdistaneke
serbdixwe xiste dilê giştiya
guhdêran. Kamiran Alî Bedirxan
sala 1971'ê serek da Kurdên
Beyrûta Lubnanê. Di vê seredanê
de jî, li gel wezîrê kar û barên
navxweyî yê Libnanê, Kemal Jumblat
(yê ko ew bixwe kurd e) civiya. Bi hinera
Kamiran, Jumblat partiyeke Kurdî ram-
yarî bi awayekî fermî pijirand, û destûra
xebata ramiyarî da Kurdên Lubnanê.
Kamiran Bedirxanê ko hemû jiyana xwe
dabû çand, ziman û wêjeyê kurdî, di
sala 1978'an de li Parîsê wefat kir.

Kamiran Alî Bedir-Xan di salên 1940
de, dersên xwendina Kurdî dida Kurdên
Lubnanê li zanîngeha (Layîk) ya bi nav
û deng, tevî beşdarbûnên wî di weşînên
bernameyên Kurdî yên radyowa Rohe-

latê li Beyrûta Libnanê, ya ku hatibû
damezrandin roja 5ê Adarê sala 1941ê.
Weşîna radyoyê her hefte 2 caran bû,
roja Çarşembê û roja Înê. Kamiran çend
pirtûkên xwe jî çap kiribû li çapxane ya
Jozêf (Joseph) Selîm Seyqelî li taxa
Sokak Al-Bulat.

Kamiran Alî Bedirxan serek da Kur-
distana Başûr sala 1970, û cihê
xweşhatinê bû ji aliyê serok Mistefa
Barzanî û her kesên ko beşdar bibûn di

konfransa 8'an de ya PDK. Gotara wî ya
hêja di konfransê de, hêviya Kurdis-
taneke serbdixwe xiste dilê giştiya
guhdêran.

Kamiran Alî Bedirxan sala 1971'ê
8serek da Kurdên Beyrûta Lubnanê. Di
vê seredanê de jî, li gel wezîrê kar û
barên navxweyî yê Libnanê, Kemal
Jumblat (yê ko ew bixwe kurd e) civiya.
Bi hinera Kamiran, Jumblat partiyeke
Kurdî ramyarî bi awayekî fermî pijirand,
û destûra xebata ramiyarî da Kurdên
Lubnanê. (wikipedia)

"Ji apê min Kamîran re gorekê çêbikin"

Ormiye (Rûdaw) – Hikûmeta Îranê rê da
ku li zanîngeheke bajarê Mehabadê yê Rojhi-
latê Kurdistanê de dersa zimanê kurdî were
dayîn, li Ormiyê jî tenê dersa zimanê azerî
(tirkî) bê dayîn. Parlamenterê kurd û nûnerê
bajarê Mehabadê li Parlamentoya Îranê,
Osman Ehmedî eşkere kir ku destûra xwen-
dina dersa zimanê kurdî li Zanîngeha Îslamî
ya Mehabadê hatiye dayîn û got, di demek
kurt de dê dersa zimanê kurdî were dayîn.

Osman Ehmedî ji malpereke herêmî re
behsa çawaniya derketina wê destûrê kir û
got, min û komek parlamenterên eyaleta
Ormiyê bi rêveberê giştî yê Zanîngeha Îslamî
ya Îranê re hevdîtin kir. Min di civînê de
pêşniyar kir ku zimanê kurdî li Zanîngeha
Îslamî ya Mehabadê were xwendin, wî jî peji-

rand. Wî parlamenterê kurd her wiha ragi-
hand, di wê civînê de destûra wê jî hat dayîn
ku dersa zimanê azerî jî li Zanîngeha Îslamî
ya Ormiyê were dayîn. Tê zanîn, nêzîkî nîvê
nifûsa bajarê Ormiyê kurd in. Nûnerê
Mehabadê di Parlamentoya Îranê de da
zanîn ku di demek nêzîk de dersa zimanê
kurdî dê li Zanîngeha Îslamî ya Mehabadê
were dayîn û got, fermana han dê ji zanînge-
hên îslamî yên Mehabad û Ormiyê re bê
şandin. Li Zanîngeha Îslamî û Zanîngeha
Kurdistanê yên bajarê Sine jî dersa zimanê
kurdî tê dayîn. Destûra wê jî par hatibû
dayîn. Zanîngeha Îslamî ya Mehabadê, sala
1986ê hatiye avakirin û ji 5 fakulteyan pêk
hatiye: Fakulteya Teknîk û Endazyariyê,
Fakulteya Çandinî û Çavkaniyên Sirûştî,
Fakulteya Edebiyat û Zanistanên Mirovî,
Fakulteya Hemşîretî û Pîriktiyê, Fakulteya
Zanistên Bingehîn.

L i  E f r î n ê  a s a y î ş a  P Y D  
b i  d e h a n  x o r t  g i r t i n

Hêzên Asayişa Rojava ku wek Asayişa
Partiya Yekîtiya Demokratîk(PYD) têne
nasîn, helmetek li gundewarê Efrînê pêkanî,
di encam de bi dehan xortên Kurd bo Leşk-
eriya Neçar destgîr kirin. Şeva doh 2 Kanûnê
Asayişa Rojava helmetek destgîr kirina xor-
tan bo leşkeriya neçar, li gundewarê Efrînê li
Rojavayê Kurdistanê pêk anî. Di encam de bi
dehan xortên Kurd hatin destgîr kirin.
Serkirde di Partiya Demokrata Kurdistanê –
Sûriyê (PDKS) Ebdurehman Apo ji BasNews

re ragehand: 
“Hêzên Asayişa PYDê, doh bi şev hej-

marek ji xortên gundên Soxnak û Çiyayê
Leylûn li gunewarê Efrînê destgîr kirin, ew bi
zorê bo leşkeriya neçar birin.” Navborî got:
“Asayişên PYDê Endamê ENKSê Zekî Mûsa
ku temenê wî 60 sale destgîr kirin û bo cihekî
nediyar revandin.”

Dersa z imanê kurdî  
d ê  l i  z a n î n g e h a  
Mehabadê jî were dayîn

Kamiran, Sureyya û Celadet Bedir-Xan
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Li gor îstixbarata almanî "Verfassungss-
chutz", ji Almanya bêtirî 100 kes çûne Sûriye

û Iraqê, ji bo ku li wir di nav şervanên kurd de
şerê DAIŞê bikin. Li gor serokê îstixbarata
almanî Hans-Georg Maaßen, ku ji kovara
almanî "Focus" re axiviye, pirraniya van
kesan ji aliyê PKKê ve ji bo şerê li dijî DAIŞê
hatine amadekirin. Maaßen diyar kir: "Navê
20 kesan jî li ba wan hene ku bi xwe xwe
pêşniyarî dezgehên nêzîkî PKKê kirine."

Piştî êrişên çekdarên DAIŞê li ser dev-
erên kurdî li Rojava û Başûrê Kurdistanê,
gelek welatiyên biyanî ji welatên weke
Almanya, Amerîka, Kanada… ji bo ku
alîkariya kurdan bikin, derbasî Rojava û
Başûrê Kurdistanê bûn û di nav refên Hêzên
Pêşmerge û şervanên (YPG) de beşdarî şerê
li dijî DAIŞê bûn. Kovara Focusê bal kişande
ser wê yekê ku li gor zanyariyên wan li
bajarên li Sûriyê di bin destê DAIŞ de ne,
3000 pasportên fermî yên vala ketine destên
DAIŞê, ku ew rêxistin dikare endamên xwe bi
wan pasportan bişîne her devereke cihanê. 

"Focus" herwiha li gor zanyariyên
îstixbaratên almanî û frensî diyar dike ku du
yan jî sê ji berpirsên bûyerên Parîsê di nav
koçberan de, bi rêya Tirkiye-Yûnanistanê
derbasî Ewropayê bûne. Li gor zanyariyên
îstixbaratan, ew kesên îslamîst roja 3ê Cot-
meha 2015ê di nav komeke ji 198 koçberan
ji Tikiryê derbasî girava yûnanî "Leros" bûne
û li wir hatine tomarkirin. Ji wê koma koçber-
an heta niha 30 kes gihiştine Almanyayê,
weke ku Focus li ser zarê berpirsên
ewlekariyê diyar dike.

Esed pişt li PYD şikand: 
Em çekan didin wan

Serokê Sûriyê Beşar Esed di
hevpeyvîneke xwe de got, Kurd li Sûriyê li dijî
terorîstan şer dikin û ew raste rast alîkariyê ji
artêşa Sûriyê distînin. Esed got li cem wan
document hene ku ew alîkariya Kurdan dikin,
û bi alîkariya artêşa Sûriyê Kurd sere terorê
dikin. Serokê Sûriyê di hevpeyvîna xwe ya bi
rojnameya înglîzî The Sunday Times re her
wiha got, ji ber ku ew Kurd welatiyên Sûriyê
ne û ji ber ku ew sere terorê dikin, artêşa
Sûriyê alîkariya wan dike. 

Esed dibêje: Em ji wan re çekan dişînin, ji
bo ku sere terorê bikin em alîkariya wan
dikin. Em alîkariya hinek grûpên din jî dikin.
Esed wiha berdewam kir:

Ji ber ku em nikarin artêşê bişînin her
dera Sûriyê, em alîkariya wan grûpên kurd û
grûpên dikni dikin.

"Kobanî bi  al îkariya
pêşmergeyan rizgar bû"

Perlamentarekî partiya sosyal demokrata
Almanya dibêje, bajarê kobanê yê rojava kur-
distanê bi alîkariya hêzên pêşmerge û
hevpeymanan ji destê daişê hate derxistin û
bi berdewamî dide zanîn ku alîkariya
pêşmerge bûye sedema kontrolkirina wî
bajarî ji aliyê hêzên kurdî ve. Di civîna îro ya
parlamentoya almanyayê de ya taybet bi
encamdana gotûbêjan li ser şandina hêzên
serbazî ji bo îraq û sûriyê, endamekî fraksiy-
ona partiya sosyal demokrat ragihand ku,
şandina hêzên serbazî ji bo sûriyê pêwîstî bi
gotûbêjên bêhtir nake û pêwîste parlamento
vê yekê erê bike.

Hewlêr (Rûdaw)- Şêwirmendê Encu-
mena Asayişa Herêma Kurdistanê Mes-

rûr Barzanî, ragehand ku divê garan-
tiyek hebe ku di Sûryaya nû de, dê
hemû pêkhate bi mafê xwe şa bibin û
kes nayê piştguhkirin.

Mesrûr Barzanî duhî pêşwazî li
Serokê Îtîlafa Niştimanî ya Dijbereya

Sûriyê Xalid Xuce û şanda ligel wî ku ji
Endamê Desteya Siyasî ya Îtîlafê Ebd-
ulehed Sitêfo û Serokê Encumena Nişti-
manî ya Sûriyê Ebdulbast Seyda pêk

hatibû, kir. Destpêkê serokê şanda
mêvan, behsa kar û çalakiyên Îtîlafê,
civîna fireh a bê li paytexta Erebistana
Siûdiyê bajarê Riyaz û rewşa hêzên
çekdar ên dijbeereya Sûriyê hate kirin.
Piştre behsa qonaxa veguhêz li Sûriyê û
paşeroja Sûriyê û bidestxistina mafê
hemû pêkhateyên Sûriyê hate kirin.
Derbarê vê yekê de, Barzanî ragihand
ku Herêma Kurdistanê piştevaniyê li
bidesxistina demokrasî, aştî, û mafê
pêkhateyên Sûriyê dike û got: “Pêwîst
e, Gerentiyek hebe ku, li Sûriyê dê
hemû pêghate bi mafê şa bibin û û kes
nayê piştguhkirin.” 

Di beşekî din de ji civînê, behsa şerê
li dijî DAIŞê li Sûriyê û navçeyê hate
kirin û hate tekez kirin ku, divê şerê
DAIŞê bibe ji karê sereke yê Îtîlafa Niş-
timanî ya Sûriyê, ji ber şerê li dijî DAIŞê
karekî giran e û pêwîstî hevkariya hemû
aliyan e. 

Hewlêr (Rûdaw) – Derket holê ku
Partiya Demokrat a Kurdistanê xwe
amade dike li dijî kordînatorê giştî yê
Tevgera Gorranê Newşîrwan Mistefa, bi
hêceta ku “gef li asayişa Kurdistanê
xwariye” dozê veke. Rojnameya Hewlêr
a PDKê di hejmara xwe ya îro de eşkere
kiriye ku PDKê dest bi komkirina belge û
rêkarên hiqûqî kiriye ji bo vekirina dozê
li dijî kordînatorê giştî yê Tevgera Gor-
ranê Newşîrwan Mistefa. Di nûçeya roj-
nameyê de hatiye gotin ku PDK ti carî li
hember gefên Newşîrwan Mistefa yên li
dijî aramiya bajarê Hewlêrê û asayişa
Herêma Kurdistanê bêdeng namîne û
dê wî bide dadgehê. Rojnameya
Hewlêrê di dawiyê de wiha gotiye: “Li
bendê bin û bibînin ka dadgeh çawa
Newşîrwan Mistefa û hevalên wî ceza
dike!” Newşîrwan Mistefa jî ev demek

dirêj e li Ewropayê ye û li gorî ku
rayedarên Gorranê dibêjin, Mistefa ji
ber nexweşiyê çûye Ewropayê. Îsal

payîzê li Silêmaniyê û devera Ger-
miyanê xwepêşandan li dijî gîrobûna
mûçe hatibûn lidarxistin lê li hinek dev-
eran ew xwepêşandan vegeriyabûn

aloziyê. Di wan aloziyan de hinek kesên
sivîl jiyana xwe ji dest dabûn, gellek
avahî û navendên PDKê hatibûn şewi-
tandin. PDKê gunehê tevahiya wan
aloziyan avêtibû stûyê Gorranê, ji ber
wê jî wezîrên Gorranê ji nav hikûmetê
hatibûn derxistin, pêşiya Serokê Parla-
mentoya Kurdistanê Yûsif Mihemed
(endamê Gorranê ye) hatibû girtin ku
derbasî Hewlêrê nebe. Piştî wan bûyer-
an, PDKê bi rêya medyaya xwe re hinek
tomarên dengî belav kir û îdia kir ku ew
kesê di wan tomarên dengî de diaxife,
kordînatorê giştî yê Gorranê Newşîrwan
Mistefa ye “gefê li asayişa Herêma Kur-
distanê û aramiya Hewlêrê dixwe”.

Tevgera Gorran jî ew îdiayên PDKê
red kir û ragihand, ew tomarên dengî
hatine montajkirin, ew deng jî ne yê
Newşîrwan Mistefa ye.

Hewlêr (Rûdaw) – Li Sûriyê, balefirx-
aneyên leşkerî ji aliyê hêzên Sûriyê,
Rûsya û Îarnê ve tên bikaranîn. Di nav
hinek ji wan balefirxaneyan de yek ser-
bazê Sûrî jî tine û li hinekan de jî mer-
talên çekên kîmyayî hene. Ji destpêka
kirîza Sûrî ve, navên gellek balefirx-
aneyên leşkerî yên Sûriyê tên bihîstin. 

Binavtirîn balefirxane, balefirxaneya
Himêmîm e, ku hêzên esamnî yên Rûsî
wê bikar tînin. Balefirxaneya Himêmîm
dikeve rojavayê Sûriyê û 25km dûrî
bajarê Laziqiyê ye. Yek serbazê Sûrî jî li
wê balefirxaneyê nemaye û bi temamî ji
aliyê hêza Rûsî ve tê birêvebirin.

Firehbûna balefirxaneyê bi 3 milyon
metre duca tê texmînkirin û banda wê ji
2 hezar heta 4600 metreyî dirêj bûye,
da ku 12 balefir di yek demê de bikarib-
in li ser deynin yan jî rabin, herwiha
balefirên mezin ji cora Antunof bikaribin
li wê bandê dakevin. Ji aliyekî din ve,
balefirên ku wê balefirxaneyê bikar tînin
ji cora  SU 34 , SU 24  û Tubolîf 22 ne.

Bi heman awayî sîstema şere elek-
tronîk ji cora kirasuha 4. Û Yekeyeke
pêwendiya ji cora Ar 166. Herwiha 40
Tankên ji cora Tî 90 , 15 topavêj û
zerîpoşên BîTîAR 82A ,û ketîbeyeke
berevaniya ezmanî, bi merema bere-
vaniyê li wê balefirxanneyê hatine
bicihkirin. Piştî xistina balefira Rûsî ji
aliyê Tirkiyê ve, Rûsya rokêtên ji cora
Ês 400 ên dijî balefiran li wê balefirx-
aneyê belav kirin. Li gorî zanyariyên
bingehên sîxoriyên Amerîkî hejmara
serbazên Rûsî li wê balefirxaneyê
gehiştiye 2 hezar serbazî.

Balefirxaneya duyem ya Tî for e ku
mezintirîn balefirxaneya serbazî ya
Artêşa Sûriyê ye. Ev balefirxane bi 90
km dikeve rojhilatê Himsê. 

Du muderec bi dirêjiya 3km û 54 hin-
garên mana balefiran lê hene.  Ji aliyekî
din ve corên balefirên ku wê balefirx-
aneyê bikar tînin , Mêg29, Mêg27 ,
Sîxoy35 in. 137  tankên ji cora Tî82 lê
hene. Herwiha 68 efserên biyanî , 71

efserên pilebilind û  280   efserên pil-
enizim yên Artêşa Sûrî, li wê balefirx-
aneyê kar dikin. Balefirxaneya sêyem,
balefirxaneya şiêrat e, ku hêza Rûsî
dest bi amadekirina wê dike, da ku wê bi
kar bîne. Ew balefirxane 31km li başûrê

rojhlatê bajarê Himsê ye.  Û ew bigeha
firqeya 22 û liwaya 50 ya ezmanî ya
artêşa Sûrî bû.  Du band (medrec) bi
dirêjiya 3 km nin. 2 Yekeyên taqîkirina
kimawî lê hene. 40 hingarên mana bale-
firan lê hene. Balefirên ji cora Mêg 23 -
Mêg 25 - Sîxoy 25, wê balefirxaneyê
bikar tînin. Li gorî çalakvanan, berê niha
hêzên Îranî ev balefirxane bikar dianîn,
lê niha artêşa Rûsî dest daniye ser vê
balefirxaneyê.

Hewlêr (Rûdaw)- Ev
demek e ku hêzeke welatê
Tirkiyê hatiye sînorê nahiye -
yên Zêlkan û Başîkê yên
parêzgeha Mûsilê. Li gorî
agahiyên Rûdawê, ew hêza
leşkerî ya Tirk ku hatiye
parêzgeha Mûsilê bi 3 qonax-
an gihîştiye Başîkê. Beşê

yekemîn, di destpêka vê salê
de bû ku bi awayekî lojestîk
bûye. Qonaxa du yem, Tirkiye
hejmarek şêwir mendên leşk-
erî şand. Herwiha di qonaxa
sêyemîn de jî, Enqere hêzek
tevî çekên giran şand. Li gorî
agahiyên Rûdawê, ew hêza
leşkerî ya Tirk ku hatiye

parêzgeha Mûsilê ji 800 heta
900 leşkerî û 15 tank û 8
zirhiyên biçûk, 4 zirhiyên
mezin, ambolan sek, 13 oto-
mobîlên leşkerî yên ji cureyê
Hîno, gule û teqemenî, tan ke -
reke avê û 3 otomobîlên leşk-
erî, pêk tê. Beriya niha jî,
şêwirmendên Tirkiyê hatibûn

Başûrê Kurdistanê û li devera
Soran Hêzên Pêşmerge per-
werde kiribûn û Serok we zîrê
wî welatî Ahmet Davûdoglu
dema hat Herêma Kurdistanê
serdana navenda wan jî kir.
Herwiha li Bamer nê û Raniye
û Qelaçolan binkeyên leşkerî
yên Tirkiyê hene.

Barzanî: Divê mafên hemû pêkhateyan 
d i  S û r i y a y a  n û  d e  p a r a s t î  b e

“PDK dê Newşîrwan Mistefa bide dadgehê!”

Balefirxaneyên leşkerî yên Sûriyê bûne wargeha leşkerên Rûsî û pasdarên Îranê!

Grafîk- Bicihkirina hêza Tirk li nêzîkî Mûsilê

" P K K  j i  A l m a n y a
ciwanan dişîne rojava"
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Girtina Şingalê û xistina balafira
Rûsya ji aliyê Tirkiyê û çêkirina naven-
deke leşkerî ya din a Rûsya li bajarê
Humsê yê Sûriyê û biryara parlamen-
toyên Brîtanya û Almanyayê bo beş-
dariya artêşên wan di şerê li dijî DAIŞê
de li Sûriyê û bicihbûna pispor û leşkerên
Tirkiyê li derdora Mûsilê, hemû hesabên
nû û kevn li navendên siyasî û stratejî
yên hêzên mezin ên cîhanê livand. Van
rojan cîhan di liv û tevgereke pir bilez a
leşkerî de ye.

DAIŞ niha bûye neyarê hemû cîhanê.
Çavê gelên cîhanê jî bêhtir li wan welat û
hêzan e ku bihêztir û zûtir DAIŞê jinav
dibin. Lewra piştî hatina Rûsya bi wê
hêza xwe ya mezin bo navçê, Amerîka
dev ji ramana pênc sal mabûna DAIŞê li
Iraq û Sûriyê berda. Girtina Şingalê ya zû
jî, hemû alî bêhtir serbest kirin di êrişkiri-
na ser DAIŞê de. Çimkî vê carê Hêzên
Pêşmerge bi awayekî maratonîk û bi
ziyaneke pir kêm zora DAIŞê birin.

Herçiqasî sarbûnek di navbera
Amerîka û Tirkiyê de hebe jî, lê vekirina
navenda leşkerî ya Himêmîm li Lazqiyê
beriya çend mehan û niha jî vekirina
navenda leşkerî ya T4 li Humsê, rola
Tirkiyê ber bi bihêzbûneke pir mezin
dibe, nexasim ji ber navenda Incirlîkê û

cihê wê yê cografî di serdestkirina rola
Amerîka û hevalbendên wê li hember

Rûsyayê. Di salên heştêyan de, Yekîtiya
Sovyetê nikarîbû bi serokê Sûriyê Hafiz
Esed re bigihe rêkeftinê li ser vekirina
navendeke leşkerî li Tertûsê. Çimkî Esed
digot ku divê navenda moşekan a
Sovyetê, Sûriyê ji êrişên Îsraîlê biparêze
û divê fermana teqandina wan moşekan
li dijî êrişên Îsraîlê jî di destê ferman-
dariya giştî ya artêşa Sûriyê de be. Lê
Sovyet razî nebû ferman di destê Sûriyê
de be, lewma herdu aliyan li hev nekir û

navend tenê wek navendeke pêşkêşkiri-
na xizmetguzariyan bo keştiyên Rûsya li
peravên Sûriyê ma. 

Niha, yekemîn car e ku Rûsya xewna
xwe pêk tîne û dibe xwediya statûyeke
leşkerî ya mezin di Deryaya Spî ya Navîn
de. Ev yek jî bandoreke mezin ya strate-
jî û leşkerî dide Rûsyayê. Bi taybetî
hebûna wê li navçeyeke pir mezin a
dabeşkirina enerjiyê û dirustkirina metir-
siyê li ser çavkanî û rêyên guhastina
enerjiya cîhanê. Bi vî rengî jî projeya
gihandina gaza Qeter û welatên kendavê
bo Ewropayê bi rêya Sûriyê bi temamî
têk diçe. Beriya çend salan dîsa ji ber
bandora Rûsya li ser Sûriyê ev proje hat-
ibû rawestandin.

Helwesta bi mij û moran a Iraqê der-
barê nêzîkbûna ji bereya amerîkî yan
rûsî di şerê DAIŞê de, giringiyeke zêdetir
dide statû û bandora Başûr û Rojavayê
Kurdistanê, herwiha rol û giringiya
Pêşmerge û şervanên kurd li herdu
parçeyan berçav dike. Lewma îro pir
pêwist e ku hêz û aliyên Kurdistanê bi
hev re rûnin û li ser stratejiyeke hevbeş li
hev bikin. Bi kêmanî hêz û aliyên Başûrê
Kurdistanê bi hev re rûnin û hêzên
Rojavayê Kurdistanê bi hev re rûnin û
zanayên Kurdistanê jî dest bi vekolînan

bikin daku Kurdistan di “şerê cîhanî yê
sêyem”de jî winda neke û berjewendiyên
xwe bidest bixe. Hatina Rûsya bo navçê
jinavbirina leşkerî ya DAIŞê pir bilez kir.
Lê roleke mezin diyarî Tirkiyê jî kir.
Lewma aliyên Rojavayê Kurdistanê, bi
taybetî aliyên desthilatdar divê bi hûrbînî
rola mezin a Tirkiyê lêkolîn bikin, heke na
dibe ku Rojavayê Kurdistanê gelek tiştan
ji dest bide. 

Vêga beşdariya Encûmena Niştimanî
ya Kurd li Sûriyê (ENKS) di rêvebirina
desthilata Rojavayê Kurdistanê de, li
berjewendiya xelkê Rojavayê Kurdistanê
û Partiya Yekîtiya Demokratîk “PYD”ê
bixwe ye jî. Çimkî Tirkiyê ne li dijî ENKSê
ye. Ev yek jî rêya danûstan û tevger û
berjewendî çinîneke mezin dide
Rojavayê Kurdistanê û PYDê. 

Ji bo Başûrê Kurdistanê jî giring e
hebûna DAIŞê li seranserê navçê bê
tunekirin. Lê divê plana Başûrê Kurdis-
tanê ya piştî nemana DAIŞê hebe. Niha
hemû hêzên mezin çavê wan li rola
Pêşmerge ye û rêzê li wan digirin. Lê
Pêşmerge hêza çekdarî ya neteweyeke
xwedî kêşeyeke siyasî ye. Lewma
Pêşmerge hêzeke siyasî ye û daku
serkeftî be divê armanceke siyasî biçine,
ew armanc jî divê ji niha ve diyar be.  

Ako Mihemed: 
Rêveberê Giştî yê Rûdawê

Di wê zaroktiyê de, her
pêlekê mezinan; Dê, bav, pîrik û
kalikan şîret li me dikirin û dig-
otin: pêl gêrgêrîka nekin, guneh
in. Beqa nekujin, wê belalûk di
destê we de çêbibin. Ku we nan
li erdê dît, rahijinê, nameta
Xwedê ye, deynin cihekî
parastî.. Ava gerim bi erdê de
danekin, erd ne xaliye, yên ji me
çêtir lê hene. Bi wateya ku CIN
lê hene. Mezinan, tirsa Cin û
Pîrebokan di dilê me de diçand.
Gelek caran di civakan de ji hev
re digotin: Filan Seyidî yek Cinî
li xwe mar kiriye. Derziyek
xilqandî kiriye berde, a Cinî pê

hatiye girêdan, newêre nêzîkî
derziya hesinî bibe û wiha çi jê
dixwaze a Cinî dike.. Û digotin:
Filankes ji filankes ditirse wek
ku çawa Cin ji hesin ditirse..!

Vêca ji tirsa Cinan û Pîre-
bokan re dema ku zarokên nû
çêdibûn, meqesekî hesinî dix-
istin bin serê wî de û derziyek
xilqandî bi pêçeka wî ve
vedikirin, da ku cin an pîrebok
nêzîk nebe..

* * *

Di piraniya malên gundên
Beriya Mêrdînê de û ta roja îro,
Hermela bi ta darvekrî di
kesmên tabloyan, di malan de
daliqandî heye. Keç û jinên
gundê me jî, her sal di dema
bergirtina Hermelê de, libên wê
bi tayên rengîn bidar vedikirin,
rêzên wê di ber hev re bi tex-
tikekî ve berdidan, dibû wek
tabloyeke spahî. Ew tablo bi
dîwarê mala xwe ve
dadiliqandin. Digotin; xêra wê

heye û mal ji belayan tê
parastin..

Bi tenê Hermel, li ser girên
Romanî, yên ku Beriya Mêrdînê
di dinyayê tevî bi wan navdare,
şîn tê. Xuyaye ev adet gelekî
kevne..

* * *
Hin mal li gundê me hebûn, ji

bo ku kes wan çavînî neke,
nalek hespan an çavşênek an
berbejnek ku Mela ji wan re
çêkiribû, di ser dergehê mala

xwe re dadiliqandin.. û eger hin
mirovên naskirê bi çavînokiya
xwe hebana, hina dewsa lingekî
wan digirt, li gor qeysa pêya
lingê wan mûk dişewitand. Dig-
otin, wilo bandora çavên wî
namîne û nema li wan kêr dike..

* * *
Dema ku halek, nexweşiyek

diket nav berxên malekê de û
dimirin, xwediyê berxan, lingên
çend berxên mirî bi hev ve girê-
didan û di ser dergehê gova
wan berxan re dadiliqand. Dig-
otin, edî nema berxên mayî
dimirin..  

Konê Reş
Di sala 1961ê de dema ku

şoreşa Barzaniyê nemir destpê
kir, her sibeh û her êvar bavê
min, mirov û cîranên me ji rady-
oya me li dengê Kurdistana
Îraqê guhdarî dikirin.. Her yekî ji
wan li gor fêmkirina xwe ji
nûçeyan û dilxwestina xwe ji
şoreşa Barzanî re, ji hev re
digot; îro pêşmegeyan afatî bi
serê cêşa Îraqê de aniye.. Hina
din digot; ku kesî me hebe, Mele
Mistefa Barzanî ye.. 

Carna jî ku nûçe ne bi dilê
wan ba, bêhêvî dibûn ji hev re
digotin; ku şoreşa Barzanî bişke,
Xwedê neke, ma wê stranên
şera li ser bêne gotin..?! Wê
stranên ji strana Şêx Mehmûd

Hefîd bi deh taq dijwartir bêne
gotin..

Morala kurdan bi wê şoreşê
mezin bû û hêviyên wan pê
bilind bûn. Berî şoreşa Barzanî
bi çend salan, Partiya Demokratî
Kurdî li Sûriyê hatibû damezi-
randin. Ew Partî, ji bo mafê gelê
Kurd yê rewa li Sûriyê di benga
xwe a kar û xebatê de bû. Tevî
ku gelek ji berpirsyar û endamên
wê wek Osman Sebrî, Dr.
Nûreddîn Zaza û yên mayî hati-
bûn girtin û di zindanên Heleb û
Şamê de bûn, lê hestê netewî
kurdî di nav gel de bi xurtî belav

dibû.. Rêjîma Sûriyê jî bi tundî
şerê kurdan dikir, endamên Partî
digirtin wek girtina sala 1960î.
Her wiha endamên partiya
komunîst jî di wan salan de
dihatin girtin, ewên ku ji sedî not
û neh ji endamên wê kurd bûn..
Di wan girtinan de eşkenceke
zor li wan dihat kirin.. 

Di sala 1963an de, hikûmeta
Erebî di Sûriyê de, hatina xwe a
ser hikum şoreş didît û ev sirûda
han di tev dibistanên Sûriyê de
dihat gotin: (Eldehro daret
dewretin, Welbeeso qamet
sewretin:ثعبلاو ةرود تراد رهدلا

anko (Çerxa felekê ,( :ةروث تماق
zîvirî Beesiyan şoreşek rakir..)
Wê sîstemê hiştibû ev silogan li
ser zardevê her şagirtekî be..
Rojekê, Îsmetê Silêmanê Der-
wîş, ev sirûd guhert, li şûna
(Welbeeso qamet sewretin),
danî; (Welkurdo qamet sewretin:
li ser deriyê ,(ةروث تماق دروكلاو
dibistanê nivîsand, anku kurdan
şoreş rakiriye.. Mebesta wî,
şoreşa Barzanî bû.. Bi wê nivîsê
re dinya li ser serê Ismet hat xer-
akirin; ji lêdan, êşkencê û
pirsyanan.. Jêre digotin: Kê tu
fêr kiriye ku tu wiha li ser deriyê

dibistanê binivîsînî? Ka navan ji
me re bêje? Dawî, bi dexaleta
xêrxwazan; ku zarok e, bîr nabe,
wiha hatiye ser zimanê wî û
nivîsandiye, bela xwe jê vekirin..

Rêvebirê giştî yê Rûdaw dinivisîne

Di roja 11-12-2015î de 40 sal
di ser koçkirina Melle Ehmedê
Namî re derbas dibe. Bi min
xweşe ku bi vê helkevtinê, em
wî bibîr bînin. 

Dema ku mirov Melle
Ehmedê Namî bibîr tîne, an li
ser serboriya wî diaxife, di der-
hal de pirtûka wî (Agirê Sînema
Amûdê) û sirûda wî: 

Pêşkevin em serfirazin
miletê Kurdî

Yan mirin em dê bibînin yan
jîna kurdî.. 

Têne bîra mirov û pêre pêre
jî, rêhevalên wî: Cegerxwîn,

Qedrî Can, Melle Ehmedê Ziv-
ingî, Melle Palo, Melle Ebduse-
lam Nacî, Melle Nûriyê Hesarî,
Dr. Nafiz Zaza û gelekên din
têne bîra mirov.

Hem jî gundê (Tilşiîra Aşî-
tan), hêlîna afirandinên wî, warê
dost û hevalên wî, yên herî
nêzîk wek: Hecî Eliyê Evdê,
Ûsivê Evdê axayên gund, tên
bîra mirov..

Di sala 1943an de li ser
daxwaza Mîr Celadet Bedirxan
û bi arîkariya Hecî Eliyê Evdê,
dibistanek Kurdî li gundê(
Tilşiîrê) vekir, bi dehan xort û

keç, jin û mêr, fêrî xwendin û
nivîsandina Kurdî kirin.

Seydayê Namî, mirovekî
mêr bû û mêraniya wî di nivî-
dandina pirtûka (Agirê Sînema
Amûdê) de xweş diyare.. Ew
heyamê ku kesî newêrîbû bigo-
ta ez Kurd im, wî Agirê Sînema
Amûdê bi mêranî nivîsand...
Hem jî mêraniya wî di hêza
helbestên wî de diyare, ta
pileyekê ku hin di bêjin û ez jî bi
wan re:

Helbestên seydayê Namî ne
kêmî helbestên seydayê
Cegerxwîn in, di warê hûnandin,

ramyarî û Kurdperweriyê de. 
Wek nimûne ev sirûda wî bi

navê (Gaziya Keçan):
Birayên delal hûn werin

xortino
Heger hûn neyên vane keç

em meşîn.. 
An eva bi navê (Dilê jar û

xemgîn):
Diljaro ji xew rabe, ji derdê

miletê xemgîn
Xebatê pir bikin îro, bi

serbestî bibin zengîn
Me (Tacdîn û Çeko) nînin,

xeberdarê me bê (Gurgîn)
Bi top û balefir rabin, li

zozanê dilê xemgîn..
Konê Reş

Qamişlo, 03.12.2015

Melle Ehmedê Namî (1906 – 1975)

Ji Evîna Rojên Kevin: Agahyên 
Mezinan û Hin Bîr û Baweriyên Wan

Ji Evîna Rojên Kevin: Dengvedana Şoreşa Êlûnê

Konê 
Reş
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AMED (DÎHA) - Kongreya
Îslama Demokratîk (DÎK) li
Navenda Çandan Cegerxwînê bi
navê "Îslam û bi cûdahiyan re
jiyana hevpar" panelek li dar xist.

Li vir Nivîskarê îlahiyatê Hafiz
Ahmet Turhalli axivî û destnîşan
kir ku perwerdehiya olî ya tê
dayîn ji bo dewlet, terîqet û hin
cemiyetan e. Parlementera berê
ya HDP'ê ya Erziromê Seher
Akçinar Bayar jî anî ziman ku
Wesîqeya Medîneyê û me -
gazagona Rojava wekî hev in. 

Kongreya Îslama Demokratîk
(DÎK), li Navenda Çanda Ceger -
xwî nê bi navê "Îslam û bi cû da -
hiyan re jiyana hevpar" panelek
li dar dixist. Di panelê de alim,
melle, rusipiyên heremê, û bi
dehan welatî tevlî bûn. Endama
DÎK'ê Şîmel Begîk ji panelê re
moderatortî kir. Di panelê de,
Parlementerê HDP'ê yê Amedê
Altan Tan, Parlementera HDP'ê
ya Erziromê ya berê Seher Akçi-
nar Bayar û Nivîskarê îlahiyatê
Hafiz Ahmet Turhalli wekî axaft-
vanan di dîvanê de cih girtin. 

'Perwerdehiya olî ya tê
dayîn ji bo dewlet, terîqet û

hin cemiyetan e'
Nivîskarê Îlahiyatê Hafiz

Ahmet Turhalli ewil axivî û perw-
erdehiya olî ya niha tê dayîn
rexne kir. Turhalli anî ziman ku
perwerdehiya ku niha tê kirin ji
bo dewlet, terîqet û hin ce mi -
yetan e. Turhalli got ku: "Tiştên
ku em li ser tên perwerdekirin ne
îslam a rast e. Perwerdehiya ku

tê kirin ji bo desthilatdariya van
tiştan e. Rêyek ji bo xelasiya
qirêjiya ku aniha mirov tê de dijî
heye. Ev rê naskirina ol a îslamê
yê. Heke ku em ol a xwe baş

nasbikin dê em dikarin xwe ji van
tiştan cuda bikin. 

'Derketina DAÎŞ'ê, ji ber
perwerdekirina şaş ya olê ye'

Turhalli ayetên ku ji mirovan
re dibêje 'Qenciyê bidin û
bistînin' bi bîr xist û ev tişt got:
"Kîtaba pîroz dibêje bixwînin û
olê ji wê fêr bibin. Şiklê ku niha
perwerde li ser tê dîtin dike ku
mirov hevûdû perîşan bike.
Mînakên vê, derketina DAÎŞ û
hin rêxistinên teror yên ku dibêjin
em ji bo ol a îslamê şer dikin.
Xwedê teala etnîsîte ava kiriye lê
hin mirov niha derketine û dibêjin
em ê yek mejî ava bikin. Ev yek
bi tahlûke û şaş e." 

'Wesîqeya Medîneyê 
formula bi hev re jiyanê ye'

Parlementera Partiya Gelan
a Demokratîk HDP'ê ya berê a
Erziromê Seher Akçinar Bayar jî
destnîşan kir ku Xwedê cihan li
ser pir reng û pir zimanî afi-
randiye û wiha axivî: "Li
Tirkiyeyê hin kes derdikeve
dibêjin yek al, yek dewlet, yek
ziman. Ev yek ji Xwedê re şirîk
derxistine. Di wesîqaya Me -
dîneyê de hemû kes bi wekhe-
viyê dijiyan. Wesîqeya Medîneyê
formula bi hevre jiyanê dide."

'Wesîqeya Medîneyê û me -
gazagona Rojava dişibin hev'

Bayar diyar kir ku megazago-

na Rojava û Wesîqeya Medî -
neyê dişibin hev û wiha pê de
çû: "Di roja me de ji ber ku hin
mirov dixwazin desthilatdariya
xwe pêk bînin kaos li cihanê
hatiye derxistin. Ev yek xwe li
Tirkiyeyê jî rû dide. Li Tirkiyeyê
perwerdehiya dîroka Tirkan,
wêjeya tirkan û gotinên dewleta
tirkan tê gotin û ev yek jî
şirîkatiyê ji Xwedê re derdixîne.
Li Tu deveran yek tişt nîn e. Her
tiş ji yekê zêdeye û hin kes
dixwazin xwe bikin Xwedê." 

'Gelek ol bi hev re di 
heman bajaran de dijîn'
Parlementerê HDP'ê yê

Amedê Altan Tan jî behsa şerên
ku li ser navê ola îslamê têkirin
kir û wiha got: "Şer ji bo îslamê
berê jî hat kirin. Şerê ku wê
demê dihat dikirin bi hin rêbazên
wê û zagonên wê hebûn. Lê
şerê ku qaşo li ser navê îslamê
tê kirin binerî tû zagon nîn e. Di
şerê berê de jiyana mirovan di
bin misogeriyekê de dihat
parastin. Ev yek 1400 salan
berdewam kir. Wekî mînak, hîn li
Mêrdîn û Amedê gelek kesên ku
ne ji ola îslamê ne dijîn. Lê îro
kesên ku ne wekî ferasetan van
rêxistinên tarî ne, tên qetilkirin."

'Jiyana yekserî 
nehatiye qebulkirin'

Tan, mînakên bi hevre
jiyankirina olên cûda da û axafti-
na xwe wiha bidawî kir: "Li gelek
welatan kewn û baweriyên cuda
hene. Li cihanê hîn jî şopa van
tiştan heye. Li Hîndîstanê hîn jî
gelek bawerî û kewmên cuda
dijîn. Ev tişt li Tirkiyeyê jî heye.
Jiyana yekserî nehatiye
qebulkirin û ev jiyana bi hev re
hîn jî berdewam dike. Divê rêve-
birin ji gedeveran de bê kirin.
Serokê Herema Kurdistana
Başur nahêle ku serokê meclîsê
têkeve Hewlêrê. Ev yek jî wekî
feraseta li Tirkiyeyê ye. Divê
gelek deng di rêvebirina welat de
hebe." Panel piştî pirsên beşdar-
van û bersivê axaftvanan bi dawî
bû. (ua-esa/eb)

Navenda Nûçeyan – Konsulx-
aneya Tirkiyê li bajarê Stutgart a
Almanyayê rastî êrişê hat.
Îro konsulxaneya Tirkiyê
ya li bajarê Stuttgart a
Almanyayê rastî êrişa
çend kesan hat. Polîsê
Alman yayê debrarê bûy-
erê de daxuyanî da û got,
çend kesên nenas îro êrişî
avahiya konsulxaneya
Tirkiyê ya li bajarê Stut -
tgartê kirin. Li gor dax-
uyaniya polîsê Almanya, hêj nayê
zanîn êriş ji ber sedemên siyasî
bûye yan jî na. Li gor agahiyên ku
polîsan aşkere kirin, çens kesên

nenas wek protestoyekê bi çend
telîsên rengê êrişî avahiya kon-

sulxaneyê kirin û dîwarên pêşiyê
yên avahiyê reng kirin.

Polîs da xuyakirin, ku derbarê
bûyerê de dest bi lêkolînê kirine.

Di çarçoweya hewildanên
navnetewî de bo dîtina çare-

seriyekê ji rewşa Sûriyê re,
wezîrê derve yê Amerîka ragi-
hand ku gera bê ya axaftinan dê
vê mehê li NewYork bête lidarx-
istin. Endamê mekteba siyasî ya
Partiya Demuqrata Kurdistan-

Sûriyê (PDK-S) rêzdar Ebdul-
basît Hemo, ji Dengê Amerîka re
ev axaftinên pêşbîn şîrove kirin û
got: “Ev kombûn wek yên berî wê
hewildaneke ji bo gihandina
rêjîmê û opozisyonê bo hev û dîti-
na bingeheke hevbeş di navbera
wan de, piştî ku terorîstên Daiş
xwe gihandin ewropa û bi taybetî
Frensa “ Hemo ku li Almanya
dimîne, dupat kir ku “çareseriya
tek û tene ji rewşa Sûriyê re ew
destêwerdaneke navnetewî ye û
ev hewildanên siyasî yên dibin
tene ji bo ragihandinê ne, ne
bêhtir.”

AMED (DÎHA) - Li navçeya Sûr
a Amedê ku 5 roj in qedexeya der-
ketina kolanan berdewam dike, 16
dayîk ev 6 roj in li hemberî êrîşan
xwe kirine çeper û dibêjin "Em ji bo
ji Sûrê re û zarokên xwe re bibin
mertal hatin li vir in." Dayîkan bang
li herkesî kir ku ji bo rê li ber kuşti-
na zarokan bigirin tevlî
berxwedana Sûrê bibin. Navçeya
Sûr a Amedê, ev 5 roj in di bin
navê qedexeya derketina kolanan
de, di bin êrîş û dorpêça hêzên
dewletê de ye. Komeke ji Dayikên
Aşitiyê jî beriya ku êrîş destpê
bike, xwe li hemberî êrîşan kirin
mertal. 16 dayîkên ku ji roja dest-
pêkê heya niha di bin êrîşên giran
de ji Sûrê re û zarokên xwe re
bûne mertal derbarê çalakiya xwe
de ji DÎHA'yê re axivîn û ev tişt
gotin: Nezahat Teke (54): Ji bo
dayîk, zarokên xwe mirî hembez
nekin ez li vir im. 

Cahîde Akan (50): Em ji bo rê li
ber komkujiyan bigirin hatin. Ji bo
xwîn neyê rijîn û aşitê pêk bê em
bûn mertal. Lê dewlet niha xwîn
dirijîne. 

Mevlîde Adsiz (65): Em ji bo
aşitî, biratî û azadiyê hatin. Li tu
welatî zarok namirin. Lê me dît ku
zarok têne kuştin.

Delal Zengîn (62): Ji bo
zarokên me nemirin em bûn mer-
tal û emê li vir bin.

Hasîbe Güler (70): Küçük
çocuklar var Sur'da. Onların gele-
cekte güzel ve barışçıl bir ortamda
yaşamaları için geldik.

Emîne Ozbek (62): Ji bo
zarokên me û gelê Sûrê nemire
em hatin. Li Sûrê komkujî heye.
Her ku em riya aşitiyê nîşan didin
dewlet xwîn dirijîne.

Gulîstan Erek (60): Ev 6 roj in
em li vir in. Ji bo mirin nebe em
hatin. Ji bo tu dayik zarokê xwe

mirî hembêz neke û bêhn neke
em hatin. Şer heye, mirin heye. Tu
dayîk naxwaze ku şer hebe. Em
16 dayik ji bo aşitiyê hatin.

Nevriye Kaçan (60): Wek
dayikên aşitiyê em hatin. Li vir
zarokên ku aşitiyê dixwazin hene,
em hatin ji wan re bibin mertal. 

Şerkiya Oren (58): Em ji bo
pêşeroja zarokên biçûk hatin. Em
dayîk aşitiyê dixwazin. Lê dayîk li
vir mirina zarokan dixwaze.

Seher Guren (64): Gel li vê
derê aşitiyê dixwaze. Li pişt xen-
dekan gel heye. Tu kes şer
naxwaze. Lê ji bo dewlet gel qetil
neke xendek hene. em jî hatin ku
li ber xendekan bibin mertal. 

Hîdayet Ay (70): Ji bo edalet,
aşitî û azadiyê em li vir in. Em
naxwazin ne polîs ne jî gerîlla
bimire. 

Dayîka herkesî heye. Banga
min ev e, eger dayîk aşitiyê
dixwazin bila ji Sûrê re bibin mertal.

Naîme Urun (58): Em hatin ku
rojên reş ronî bikin, şer jî veg-
uherînin aşitiyê. Gelê vê derê aşi-
tiyê dixwaze lê dewlet dikuje.

Duriye Oncel (56): Em ji bo
xwîn nerije ji Sûrê re bûn mertal.
Bila hemû dayîk wekî me ji bo miri-
nan rawestînin werin Sûrê.

Şevkiye Demîr (52): Ev 6 roj in
ji bo em ji zarokên xwe re bibin
mertal em li vir in. Em 16 dayîk
hatin ku ji aşitiyê re bibin mertal.
Dewlet dixwaze dayîkan jî bikuje.
Em bang li hemû dayîkan dikin ku
ji zarokên xwe biparêzin bibin
mertal.

Kudret Eryilmaz (60): Em ji bo
zarokên me nemirin çi ji dest tê
dikin, dewlet jî ji bo bikuje. Emê
heya dawiya xwîna xwe li vir bin.

Hayriye Yazbaş (50): Zarokên
me dimirin. Êdî bes e. Bila herkes
were Sûrê.

Rumadî (Rûdaw) – Çekdarên
DAIŞê li rojavayê bajarê
Rumadî, navenda parêzgeha
Enbar a Iraqê êrişî leşkerên
Artêşa Iraqê û milîsên şîe kirin û
şerekî dijwar di navbera her du
aliyan de derket.

Operasyona ku Artêşa Iraqê
û milîsên şîe bo kontrolkirina
bajarê Rumadî û derxistina wê ji
dest DAIŞê hêj didome. 

Di berdewamiya şerê
navbera çekdarên DAIŞê û
hêzên Iraqê de, îro yekşemiyê
çekdarên DAIŞê ji milê rojavayê
bajarê Rumadî ve êrişî milîsên
şîe û leşkerên iraqî kirin.

Efserekî Artêşa Iraqê ku di
operasyona girtina Rumadiyê de
beşdar e û nexwast navê wî
were aşkerekirin, ji Rûdawê re
piştrast kir, ku îro danê sibehî
hêzên iraqî rastî êrişeke DAIŞê
hatine.

Wî efserê iraqî got, çekdarên
DAIŞê ji milê rojavayê Rumadiyê
ve êrişî baregeh û binkeyên
fewca 4 a lîwaya 76 a firqeya 16

û cihên di bin kontrola milîsên
şîe de kirin ku li devera Zengûre
ya li rojavayê bajêr e. Efserê
Artêşa Iraqê herwiha destnîşan
kir, leşkerên Iraqê û milîsên şîe
bi tundî bersiva êrişa çekdarên

DAIŞê dan û şerrekî giran der-
ket. Piştî şerekî dijwar, hêzên
iraqî êrişa DAIŞê têk birin. Di
encama şer û pevçûnan de jî 5
çekdarên DAIŞê hatin kuştin û
hejmarek çekdarên din jî birîndar
bûn. Ligel leşkerên girêdayî
Artêşa Iraqê bi hezaran milîsên
şîe jî di şer li dijî DAIŞê de beş-
dar in. Piştî êrişên berfireh ên

DAIŞê li Iraqê û pêşveçûnên
wan ber bi Bexda ya paytexta
Iraqê, oldarê mezin ê şîeyên
Iraqê Ayetullah Elî Sîstanî
daxwaza cîhadê ji şîeyên wî
welatî kir û piştre bi hezaran kes

tevlî rêzên rêxistinên milîsî yên
şîeyan bûn. Li gor gotina wî
çavkaniyê Rûdawê, şer û
pevçûn hêj li rojavayê bajarê
Rumadî berdewam in û hêzên
iraqî ber bi pêş ve diçin, lê belê
tekez kir, ji ber TNT, mîn û
bombeyên vedayî û herwisa
xirabiya rewşa keşûhewayê
pêşveçûn hêdî hêdî ye.

'Wesîqeya Medîneyê û megazagona Rojava wekî hev in'

DAIŞ-ê êrişî milîsên şîe kir – Şer hêj berdewam e

Konsulxaneya Tirkiyê rastî êrişî hat

Ebdulbasit Hemo: Çareseriya Sûriyê 
Tenê Destêwernake Navnetewî ye

Ji 16 dayîkên mertalên zindî, 16 bang
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Kürdistan Bölgesi Başkanı
Mesud Barzani, Suudi Kralı Sel-
man bin Abdülaziz ile biraraya
geldi. Kürdistan Bölgesi Başkanı
Mesud Barzani, Suudi Kralı Sel-
man bin Abdülaziz ile biraraya
geldi. Suudi Arabistan’ın
başkentinde bugün Kral Selman

bin Abdülaziz Al Suud, Başkan
Barzani ile görüştü. Alınan bilgiye
göre toplantıda bölgesel sorun-
lar, IŞİD’le mücadele ve Suudi
Arabistan – Kürdistan Bölgesi
ilişkileri ele alındı. Görüşmenin
ardından Barzani, Kral Selman
tarafından onuruna düzenlenen

yemeğe katıldı. Yemekte, Kürdis-
tan Bölgesi heyetinin yanısıra,
Suudi Arabistan’ın üst düzey
yetkilileri de hazır bulundu.
Mesud Barzani,  Körfez ülkeleri
ziyareti kapsamında ilk olarak
Birleşik Arap Emirlikleri’ne(ABD)
gitmişti. Kürt heyeti, Abu Dabi
temaslarının ardındn dün akşam
Suudi Arabistan’ın Başkenti
Riyad’a geçmişti. 

CHP ve HDP’nin birlikte hareket etme
gerekliliğine de vurgu yapan Demirtaş,
konuşmasına şöyle devam etti: HDP
Eşbaşkanı Demirtaş, AK Parti Diyarbakır
milletvekili Galip Ensarioğlu’nun “Devlet
Öcalan’la görüşüyor” yönündeki açıkla-
malarına, “Bu açıklama tamamen
manipülatif. Öcalan’ı defalarca kandırmaya
çalıştılar ve her seferinde sert duvara çarp-
tılar” dedi. Halkların Demok ratik Partisi
(HDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş,
ABD’deki 6. Türkiye Konferansı’nın ardın-
dan gazetecilerin gündeme dair sorularını

yanıtladı. AK Parti Diyarbakır milletvekili
Galip Ensarioğlu’nun  “Devlet Öcalan’la
görüşüyor” sözlerine değinen Demirtaş,
“Bu açıklamalar tamamen manipülatif.
Öcalan’ı defalarca kandırmaya çalıştılar ve
her seferinde sert duvara çarptılar”
ifadelerini kullandı. Demirtaş, “Washington
ve diğer tüm büyük kentlerde herkes
HDP’nin ne düşündüğünü bilmek istiyor,
bizi sadece Ankara dinlemek istemiyor”

şeklinde konuştu. CHP ve HDP’nin birlikte
hareket etme gerekliliğine de vurgu yapan
Demirtaş, konuşmasına şöyle devam etti:
“HDP ve CHP en azından barış ve
demokrasi alanında ortaklaşa hareket ede-
bilmeli. Barış Bloku oluşturulmalı. 7 Hazi-
ran’daki seçim sonuçlarına saygı duyulma-
ması Kürtler arasında büyük kırılmaya yol
açtı. Bu durum demokratik siyasete güveni
çok sarstı.” 

Davutoğlu, Rusya Devlet Başkanı
Putin'e Bakü'den çağrıda bulunarak,
''Öncelikle söylem düzeyindeki tansiyonu
düşürelim. Karşılıklı ithamlar yerine
konuşma zemininde buluşalım'' dedi.
Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu,
Rusya Devlet Başkanı Putin'e Bakü'den
çağrıda bulunarak, ''Öncelikle söylem
düzeyindeki tansiyonu düşürelim.
Karşılıklı ithamlar yerine konuşma zemi-
ninde buluşalım'' dedi. Azerbaycan'da
bulunan Başbakan Davutoğlu, Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile
başkent Bakü'deki Zugulba Sarayı'nda,
heyetler arası görüşmenin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi. Dost,
komşu ve büyük bir ortak olan Rusya'ya
gelişmeleri soğuk kanlı şekilde değer-
lendirmesi çağrısında bulunan Davu-
toğlu, "Türkiye, kendi sınırını korumuştur,

herhangi bir şekilde hiçbir ülkeyi hedef
alan şu ana kadar ofansif bir tavırda
bulunmamıştır" diye konuştu.

Defalarca sınır ihlalleri olduğunu, her
seferinde bu ihlalleri Rusya ile de diğer
ilgili taraflarla da paylaştıklarının belirten
Davutoğlu, angajman kurallarının da ilan
edildiğine işaret etti. Davutoğlu, Türkiye
Cumhuriyeti toprakları ve hava sahasının

kutsal olduğunun altını çizdi.
Suriye krizinden en fazla etkile-

nen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati
çeken Davutoğlu, bu krizden daha
fazla etkilenen ikinci bir ülkenin
bulunmadığını kaydetti. Türkiye'nin
Suriye'nin bir karış toprağında gözü
olmadığının altını çizen Başbakan
Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz
yok. Ama başka ülkelerin de bizim
sınırlarımıza, hava sahamıza saygı
göstermesini beklemek, en tabii
hakkımızdır. Türkiye, Rusya ile her
konuyu görüşmeye hazırdır. Her
konuyu en detaylı şekilde ele alırız.
Her meselede farklı kanaatler,

serdetsek de oturur, konuşuruz.”
Rusya'nın en zor zamanlarında
Türkiye'nin bu ülkeye uygulanan
ekonomik ambargoya katılmadığını
anımsatan Davutoğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Putin'e de buradan çağrıda
bulunuyorum. Öncelikle söylem düzeyin-
deki tansiyonu düşürelim. Karşılıklı it -
ham lar yerine konuşma zemininde bulu -
şalım. Sonra eğer olayın aslıyla nasıl
olduğuyla ilgili bilgi almak istenirse bun-
ları zaten paylaştık ama bir daha pay-
laşırız.”

Putin: Türkiye pişman olacak!
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler,

24 Kasım tarihinde Türkiye'nin hava
sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle  Rus
uçağını düşürmesinden sonra bozuldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus
uçağının düşürülmesi konusunda bugün
Federal Meclis üyelerine yaptığı konuş-
mada, “Türkiye bu yaptığından pişman
olacak” dedi.

Prof. Dr. Paul Sullivan, uçak krizi
konusunda, "Çok kısa sürede, çok kötü
şeyler yaşanabilir, bütün dünya değişe-
bilir" dedi. Amerika Ulusal Savunma
Üniversitesi ve Georgetown Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Paul Sullivan, uçak krizi
konusunda, "Çok kısa sürede, çok kötü
şeyler yaşanabilir, bütün dünya değişe-
bilir" dedi. Voice of America’ya (Ameri -
ka'nın Sesi) açıklamalarda bulunan Sulli-
van, Türkiye ile Rusya arasındaki soğuk-
luğun bir askeri gerginlik etrafında
yoğunlaşacağına inanmadığını ancak
Suriye’de çok fazla aktör olduğunu kay-
detti.Olayların bir anda nasıl tehlikeli bir
boyuta gelebileceğini anlatan Sullivan,
şunları söyledi: “Bir F-16 ya da bir F-15’in
Türkiye’den havalanıp Ürdün’e gitme

süresi 10-12 dakika. Ve o Rus jeti
düşürüldüğünde, her ne olduysa saniyel-
er içinde oldu. Ruslar uçaksavar bulunan
bir savaş gemisi yerleştirdiler Suriye
kıyılarına. Eğer bir başka bu tarz durum
yaşanırsa, kararlar saniyeler içinde alın-
malı. Siz 1-2 saniyede bir karar vere-
ceksiniz, Ruslar da aynı süreçte karar
verecek. Çok kısa sürede, çok kötü şey -
ler yaşanabilir, bütün dünya değişebilir.”

Ülkeler arasındaki gerginliklerin kar-
maşık meseleler olduğunu vurgulayan
Amerikalı profesör, Obama ve Putin’in
ülke liderleri olarak işlerinin neden zor
olduğuna ilişkin, şöyle dedi: “Türkiye -

Rusya gerginliği ya da Suriye gibi konu-
larda hiçbir zaman ‘en iyi’ karar, ‘en
uygun’ karar yoktur. Her zaman ‘kötü
kararlar’ vardır. Bu yüzden de ‘kötünün
iyisi’ bir karar almak zorunda kalırsınız.
Bu durum da liderlerin hayatlarını zor-
laştırıyor.” Suriye’de pek çok aktörün yer
aldığını yine vurgulayan Profesör Sulli-
van, Suriye’nin şu an tam bir kabus
olduğunu ve yaşanacakları tahmin
etmenin çok ama çok zor olacağını ifade
etti. Türk - Rus ilişkilerin nasıl ilerleye-
ceğini söylemenin zor olduğunu belirten
Paul Sullivan, gerginliğin tırmanması
durumunda do ğalgazın da Rusya’nın

Türkiy e’ye uy gu ladığı ekonomik yaptırım
paketine da hil olabileceğini, ancak bu

durumun Rus ekonomisini ve ülkedeki
gıda güvenliğini tehlikeye sokacağını
sözlerine ekledi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır Baro-
su Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne ilişkin,
“Tahir Elçi hiçbir tarafın adamı değildi.
Belli ki o yüzden hedef seçildi” dedi. Hür
Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı
Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır Barosu
Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne ilişkin,
“Tahir Elçi hiçbir tarafın adamı değildi.
Belli ki o yüzden hedef seçildi” dedi. Tahir
Elçi, 28 Kasım’da Diyarbakır’ın Sur
ilçesinde düzenlediği basın açıklamasının
hemen ardından silahla ateş edilerek
öldürülmüştü. Rûdaw’a konuşan
Yapıcıoğlu, “Tahir Elçi 23 yıllık arkadaşım
ve meslektaşımdı. Fikirlerimiz her ne
kadar faklı olsa da insani ilişkilerimiz
vardı. Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin de dediği
gibi; Tahir hiçbir tarafın adamı değildi, o
yüzden hedef seçildi. Hani bir laf var ya;

Ne İsa’ya ne de Musa’ya yaranamayan
biriydi Elçi” ifadelerini kullandı. Zekeriya
Yapıcıoğlu, “Elçi, son zamanlarda
hükümetin yaptığı operasyonları da, Kürt
illerinde özyönetim (özerklik) ilanları ve
hendek kazmaları doğru bulmayan ve
bunu söylemekten çekinmeyen biriydi. Bu
yüzden iki tarafın da şimşeklerini üzerine
çeken bir isimdi” diye konuştu.

Kaza mı suikast mi?
Halkların Demokrat Partisi (HDP)

Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Elçi’nin
ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Elçi,
polis silahından çıkan kurşunla öldü -
rüldü” demişti. Demirtaş’ın açıklamaları-
na da değinen Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:
“Sayın Demirtaş da benim gibi bir
hukukçu. Eğer bunu kesin bir dille
söylediyse bu mümkündür. Şahsen ben

suikast ya da kaza diyemiyorum çünkü
henüz soruşturma bitmedi. Bunu Polis de
yapmış olabilir, PKK’nin gençlik  yapılan-
ması Yurtsever Devrimci Gençlik

Hareketi (YDG-H) de... Bunların hepsi
ihtimal dahilindedir.” Hüda-Par Başkanı,
“PKK son dönemlerde Tahir Elçi’nin açık-
lamalarından rahatsızdı ve bunu yayın
organlarında açıkça ifade ediyordu. Bu
gözönüne alındığında bunu da ihtimaller

arasında sayabiliriz” dedi.
Çözüm sürecinde muhatap

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
geçtiğimiz günlerde “Çözüm sürecinde
artık yalnızca HDP muhatap değildir”
sözlerini de yorumlayan Yapıcıoğlu,
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Davutoğlu bundan böyle Kürt halkını
muhatap alacağını söyledi. Bana göre,
Kürt partilerin yanısıra, bölgedeki sivil
toplum kuruluşları ve kanaat önderleri de
muhatap alınmalı. Hükümet daha önce
sadece HDP’yi muhatap alıyordu ki bu
bence yanlıştı. Hükümetin çıkıp da ‘HDP
artık muhatabımız değil’ demesi de
benim için en az onun kadar yanlış.”

Hüda-Par Genel Başkanı, “Çözüm
sürecinde tüm taraflar muhatap alınmalı.
En doğrusu bu. Hükümet sağlıklı yol
almak istiyorsa bunu yapmak zorunda.
Başka türlü Kürt sorununun çözümünde
ilerleme sağlayamayız” diye konuştu.

Barzani Kral’la görüştü

Demirtaş'tan CHP-HDP Bloku Önerisi

Davutoğlu'dan Putin'e çağrı

Prof. Dr. Sullivan: Her an herşey olabilir!

Hüda – Par Başkanı: Elçi’yi vurdular çünkü
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Basın açıklamasının ardından 5
dakikalık oturma eylemi yapan avukatlar

daha sonra dağıldı. Diyarbakır Barosu
Başkan Vekili Ahmet Özmen, Tahir
Elçi’nin ölümüne ilişkin, “Dosyayı
inceleme izni verilmedi. Hukuken alınmış
bir gizlilik kararı olmadığı halde soruştur-
maya fiili gizlilik konulmuştur” dedi.

Tahir Elçi, 28 Kasım’da Diyarbakır’ın
Sur ilçesinde düzenlediği basın açıkla-
masının hemen ardından silahla ateş
edilerek öldürülmüştü.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu ve
avukatları, Tahir Elçi’nin ölümüyle ilgili
bugün Diyarbakır Adliyesi önünde basın
açıklaması yaptı. Basın açıklamasını
okuyan Ahmet Özmen, “Soruşturmanın

başından beri ısrarlı taleplerimize rağ-
men soruşturma dosyası incelememize
açılmamış, hukuken alınmış bir gizlilik
kararı olmadığı halde soruşturmaya fiili
gizlilik konulmuştur” ifadelerini kullandı.

Ahmet Özmen, “Olaydan hemen
sonra, olay yerinde görevli bulunan polis
memurlarının olay mahallini terketmesi,
savcılığın olay yerine intikal etmemiş
olması, delillerin etkiye açık bir şekilde
bırakılması, Diyarbakır Valiliği’nce
sokağa çıkma yasağı kararının alınması,
soruşturmanın baştan etkili yürütüle-
meyeceği kuşkusunu açığa çıkarmıştır”
diye konuştu. “Olay yerinde bulunan ve

silahla Elçi’nin bulunduğu yöne doğru
ateş ettiği görülen polis memurlarının el
sıvaplarının alındığı veya bu kişilerinin
elbiselerinin kriminal incelemeye alındığı
yönünde tarafımızda mevcut bir bilgi
bulunmamakta” diyen Özmen, şöyle
devam etti:

“Dosya içerisinde bulunan yazılı, sesli
ve görüntülü bütün materyallerin
tarafımıza gecikmeksizin verilmesini
istiyoruz. Kamuoyuna yansıyan görün-
tüler ve olayın oluş şekli itibari ile Baro
Başkanımızın katledilmesine yönelik
saldırının baş şüphelisi bizce polistir.”

Basın açıklamasının ardından 5
dakikalık oturma eylemi yapan avukatlar
daha sonra dağıldı. 

Diyarbakır Barosu: Tahir Elçi'nin baş şüphelisi polis

Yıllardır hazırlığı yapılan Ortadoğu’-
nun yeniden şekillenmesine dair hamleler
netice vermek üzeredir. İslam ve Arap
coğrafyasında taşlar yerine oturmadan
yeni fotoğrafı görmek zordu ve nitekim
taşlar yerine oturuyor. Arap alemi
devletler, rejimler ve toplumsal bazda
kaos olarak nitelenebilecek bir süreci
yaşıyor. Dini anlayıştaki farklılıklar,
mezhepler üzerinden fiiliyata dökülen
terör ve savaş, rejimlerin çapsızlığı, göç
dalgaları, Avrupa ve ABD’deki terör
saldırıları beraber değerlendirildiğinde;
müdahaleye en açık alanlardan birinin de
Arap coğrafyası olduğu görülmektedir.

Bu ortamda İran, Türkiye ve bu iki
devletin hegemonyasında varlık alemine
adım atmaya hazırlanan bir Kürt ve
Kürdistan gerçeği vardır.

İran ve Türkiye hem Kürtleri kendi
emelleri için kullanmaya ve hem de
Kürdistan’ın bağımsızlığını engellemeye
matuf ciddi hamleler yapmaktadırlar.

İran, kontrol ettiği Doğu Kürdistan’ın
yanı sıra, Irak-Bağdat ve Kürt partileri
YNK ve Goran üzerinden Güney Kürdis-
tan’ı, PKK-PYD üzerinden Rojava ve
Kuzey Kürdistan’ı ciddi olarak etkilemek-
tedir. Rojava ve Kuzey’deki gelişmelerin

bir kısmı da İran’ın Türkiye devleti ve
hükümeti ile yaşadığı anlaşmazlıkla ilgi-
lidir. PKK’nin, Kürdistan halkının masla-
hatına olmayan adımları,
Suriye’de İran ve bağlı bulun-
duğu Rusya, Çin blokuna ters
düşen Erdoğan ve Türk devle-
tine karşı verilen cevaplarla
ilgili gibi gelmektedir. Cizre’de,
Silvan’da, Diyarbakır’da sergi -
lenen pratiğin Kürtlerin masla-
hatına olmadığı düşünül -
düğünde, PKK’nin vekalet
savaşı verdiği söylenebilir.

Bu böyledir diye Türk
devletinin İŞİD ile ittifakını
görmemek basiretsizlik olur.
Türkiye’nin amacı da Suriye’de
Kürtlerin statü kazanmasını
engellemek veya olacaksa
bunun PKK’nin denetiminde
değil de ya Suriye’nin bütün-
lüğü ya da Barzani’nin, yani Güney
Kürdistan’ın güdümünde olmasını ister.

Çünkü Rojava Güney’in denetiminde
olursa Türkiye açısından rahatlamaya
sebep olur. Bir çelişki de budur.

Lakin İŞİD’in Kobani, Şengal ve
Güney’e saldırması karşısında, Türki -

ye’nin ilk günler ve haftalarda sessizliğini
muhafaza etmesi, Barzani’ye yardım
etmemesi; Güney Kürdistan hükümetinin

kuşkulanmasına, Türkiye’ye ilişkin güven
bunalımına sebebiyet vermiştir.

Barzani şu anda Türkiye’ye de güven-
memektedir. Bu konuda AB ülkeleri ve
ABD daha güvenilirdir. G-20 toplantısında
Türkiye’nin “Güvenli Bölge” talebinin
kabul görmemesi de önemli bir

gelişmedir. Yani ne Rusya, İran ve Esad;
ne de ABD, AB ülkeleri Türkiye’ye güven-
mektedirler. Türkiye, Suriye meselesinde

oynadığı büyük kumarı kaybetmiş
gibidir. Lakin buna rağmen,
Türkiye Kürtlerden daha
güçlüdür. Bu gücünü de NATO
üyeliğine, AB ile olan aday üye
statüsüne borçludur. PKK, eğer
hızlı bir şekilde kararını ver-
mezse, ABD ve AB tarafından
HDP ve PYD muhatap alınacak,
Güney ve Rojava’nın statüsü
karşılığında Tür kiye ile uzlaşacak
gibidirler. Kuzey Kürdistan’ın ise
bu şartlarda özerkliğinden ziyade,
Anayasal çerçe ve de tanınacak
haklar karşılığında ‘beraber yaşa-
ma’ seçeneği devreye girecektir.
NATO ’ya rağmen Türkiye’nin
parça lanması zor olduğu gibi, son
mülteci olayı da AB’yi Türkiye’ye

mahkum etmiştir. Elbette bu mültecileri
kaçakçılar ve istihbarat üzerinden AB’ye
yönlendiren Türk devletinin kendisidir.
Amaç, Suriye’de kendi çözümünü dayat-
mak idi. Türkiye bunu başaramadı ama
para almayı ve AB’den başka tavizler
koparmayı başardı.  Ali GÜLSOY

İngiltere'de yayımlanan Financial
Times gazetesinde David Gardner'ın
kaleme aldığı makalede Avrupa Birliği'n-
den (AB) üst düzey bir yetkilinin
Türkiye'nin Suriye politikasına dair
yorumlarına yer veriliyor. Yazının ilgili
bölümünde şöyle deniyor:

"ABD, Ankara'nın Suriye sınırını kap-
atma ve Irak Şam İslam Devleti'yle
(IŞİD) mücadele konularındaki başarısı-
zlığı nedeniyle bıkkınlık sinyalleri veriy-
or. Rusya Devlet Başkanı [Vladimir]
Putin Erdoğan'ı ve Türkiye'yi 'terörün
işbirlikçileri' olmakla suçluyor. Bir üst
düzey AB yetkilisi ise geçen ay Viyana'-
da Suriye'deki geçiş döneminin konuşul-
duğu diplomatik zirveye 'taş koyduğunu'
söylüyor." AB yetkilisi Türkiye'yi 'ikili
oynamakla' da suçladığı belirtiliyor ve
Ankara'yla imzalanan 'göç eylem planı'

anlaşması sayesinde Ankara için bu
sürecin biteceğini ifade ediyor.

AB yetkilisinin, "Eğer Türkiye ikili
oynamaya devam ederse kendisi için

kötü olacak" ifadesi de yazıda yer
alıyor.

'Ankara IŞİD'e karşı tered-
dütlü'

David Gardner'ın 'Ankara
Kürtlerle savaşıyor ama IŞİD'e
karşı tereddütlü' başlıklı yazısında,
"Geçen hafta peş peşe meydana
gelen ve büyük ses getiren bir dizi
olay Türkiye'nin ne kadar istikrarsız
bir müttefik olduğunu ortaya koydu"
deniyor.

Bahsedilen olaylar şöyle
sıralanmış:

Suriye sınırında Rus jetinin
düşürülmesi

Can Dündar ve Erdem Gül'ün
tutuklanması

Tahir Elçi'nin öldürülmesi
Gardner, "Kısa zaman öncesine kadar

ülkede serbestçe dolaşan IŞİD üyelerinin
gözaltına alınmasının dışında Türkiye
örgüte karşı doğrudan hiçbir hamle yap-
madı. Ancak buna karşılık Rus jetinin
Türkiye hava sahasını ihlali egemenlik
haklarının kabul edilemez biçimde çiğ-
nenmesi olarak algılandı" diyor. Gardner,
MİT tırarı haberleri nedeniyle Cumhuriyet
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can
Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem
Gül'ün tutuklanmasını ise "Erdoğan'ın
mesajı ileteni vurma eğiliminin son
örneği" olarak niteliyor. 

Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde Kürt
güçlerinin ilerleyişini IŞİD'den daha
büyük bir tehdit olarak algılamaya devam
ettiği yorumunu yapan Gardner, AB
konusuna gelince, Erdoğan varılan anlaş-
mayı çıkar ilişkilerine dayalı bir uzlaşma
olarak görüyor" diyor.  (BBC)

Yeni Ortadoğu ve Yeni Türkiye Denkleminde Kürdistan

AB yetkilisi: Suriye anlaşmasını Türkiye engelledi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP),
Parlamento Başkanı Dr. Yusuf
Muhammed’in yasal bir şekilde görevin-
den istifa etmesi için çağrı yaptı.
Rûdaw’a konuşan ancak isminin açıklan-
masını istemeyen KDP’li üst düzey bir
yetkili, Dr. Yusuf Muhammed’in en kısa
zamanda parlamentoya gelerek, istifa
etmesi gerektiğini söyledi. KDP’li yetkili,
“Değişim Hareketi (Goran), bu seçeneği
kabul etmediği taktirde, 2 faklı
seçeneğimiz var, onları devreye sokarız”
dedi. KDP yetkilisi, “Bu seçeneklerden
biri,  Goran’ın hükümetten çıkarılması ve
yoluna muhalefet olarak devam etmesi”
ifadesini kullandı. Rûdaw’a konuşan
KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani ise,

meselenin Yusuf Muhammed’le ilgisi
olmadığını, Goran’ı n parlamentoyu
yönetmekte başarısız olduğunu söyledi.

Goran: KDP zarar görür
Goran cephesi ise, yaşanan krizi

KDP’nin aldığı kararlara bağlıyor.

Rûdaw’a konuşan Goran Sözcüsü Şorış
Haci, kararlarında herhangi bir değişiklik
olmadığını ve baştan beri sergiledikleri
duruşun doğru olduğunu  belirtti. Goran
Sözcüsü Haci, “KDP aldığı kararlarda
yanlış yaptı, bu nedenle bunu düzeltmek
onlara düşer” şeklinde konuştu. Haci,
“KDP ile başkanlık krizini, ortaklık ve
diğer meseleleri tekrar konuşabilmek için
ilk önce Yusuf Muhamed’in görevi başına
dönmesi gerekiyor” dedi. Goran’lı yetkili,
bu krizin uzaması halinde, en büyük
zararı KDP’nin göreceğini iddia etti.

12 Ekim’de ipler koptu

Kürdistan Bölgesi’nde aylardır devam
eden başkanlık krizi, Goran parlamenteri
ve Parlamento Başkanı olan Dr. Yusuf
Muhammed, 12 Ekim’de güvenlik güçleri
tarafından Kürdistan Bölgesi’nin başken-
ti Erbil’e alınmamasıyla daha da tırman-
mıştı. Yaşanan bu gelişme  sonrası,
Süleymaniye ve Duhok’ta protesto gös-
terileri başlamıştı. Demokrat Partis’nin
(KDP) ise, protesto gösterilerinden
Goran’ı sorumlu tutmuştu. Olayların
ardından Kürdistan Bölgesi Başbakanı
Neçirvan Barzani, Goran’lı bakanların
görevlerine son vermişti.

KDP’den Parlamento Başkanı için istifa çağrısı!
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Со-председатель турецкой
про-курдской "Народно-демо-
кратической партии" (НДП)
Селахаддин Демирташ утвер-
ждает,  что в убитого в суббо-

ту президента Ассоциации
адвокатов Диярбакыра, Тахи-
ра Эльчи, стреляли именно
турецкие полицейские.

В понедельник Демирташ

принял представителей про-
мышленности и коммерче-
ских торговых центров
Диярбакыра. На встрече он
говорил о смерти Эльчи. 

В минувшую субботу в
Диарбакире – столице курд-
ской провинции, расположен-
ной на юго-востоке Турции -
произошло вооруженное
столкновение между турецкой
полицией и аффилиирован-
ной с "Рабочей партией Кур-
дистана" (РПК) молодежью. В
этой перестрелке погиб

Эльчи, выступавший с обра-
щением к прессе. "Пуля, кото-
рая убила Эльчи, наверняка
была выпущена из полицей-
ского оружия. Только спра-
ведливое расследование
выяснить, почему он был
убит", сказал Демирташ. 

"Курды на Ближнем Восто-
ке не имеют отечества. У ара-
бов есть 22 страны, но у кур-
дов нет ни одной страны.
Сирия, Ирак и Турция не ува-
жают курдов. Турция также
обращается со своим наро-

дом. Сторонники ПСР [правя-
щая "Партия справедливости
и развития"] извлекают поль-
зу из всего в стране, в то
время как те, кто не являются
сторонниками ПСР, сталки-
ваются с угрозами и наказа-
нием".  Демирташ также ска-
зал, что если будет найдена
пуля, легко будет найти и
стрелка. "Для нас теперь
ясно, что во время столкнове-
ний в субботу, никто не стре-
лял, только турецкая поли-
ция", сказал он.

Д е м и р т а ш :  Э л ьч и  б ы л  
застрелен турецкой полицией

Заместитель премьер-
министра Регионального пра-
вительства Курдистана (КРГ),
Кубад Талабани, отметил
основные факторы, ле -
жа щие в основе нынеш-
него экономического кри-
зиса, который пережива-
ет курдский регион Ира -
ка. Согласно представ-
ленным им данным,
более 70% бюджета КРГ
уходят на выплату зар-
плат государственным
служащим. Во вторник
Талабани принял участие в
конференции по вопросам
нефти и газа в Лондоне. Во
время выступления он
заявил, что отказ КРГ дивер-
сифицировать свою экономи-
ческую прибыль стал нача-
лом нынешнего кризиса в
Курдистане.  "Экономический
кризис Курдистана начался с
"тройного шока": [...] с непро-
стительного и неоправданно-
го отсечения фискальных
трансфертов со стороны
федерального правительства
Ирака в феврале 2014 года, с
последовавшего затем  кон-
фликта с ДААШ ["Исламским
Государством" (ИГ)] в середи-
не 2014 года, а в дальнейшем

усугубился устойчивым паде-
нием мировых цен на нефть,
которое продолжалось в тече-

ние 2015 года", сказал Тала-
бани. По его мнению, эти
события ответственны за рез-
кое снижение экономической
активности в Курдистане и
вызвали для КРГ значитель-
ные трудности в удовлетворе-
нии налоговых обязательств. 

Талабани отметил, что
курдская экономика почти
полностью зависит от дохо-
дов от экспорта нефти, и при-
знался, что КРГ совершило
ошибку, не диверсифициро-
вав свою экономику, прежде
чем по ней ударил экономиче-
ский кризис. "Нам не удалось
в течение бума высоких миро-
вых цен на нефть инвестиро-
вать в диверсификацию эко-

номики пу тем укрепления
таких секторов, как сельское
хозяйство, промышленность

и туризм, чтобы увеличить
производство и создать
рабочие места, чтобы
Курдистан был готов,
когда первая волна трой-
ного шока ударила в нача-
ле 2014 года", отметил
заместитель премьер-
министра. Он также ска-
зал, из-за выплат зарплат
и пенсий, а также финан-
сирования войны против

ИГ, и поддержки большого
числа беженцев и вынужден-
ных переселенцев, другие
государственные расходы
были сокращены, а госу-
дарственные инвестиции в
дороги, школы и медицинские
учреждения были остановле-
ны. Тогда выяснилось, что в
результате урезки бюджетных
платежей Багдадом, в КРГ
зарегистрирован дефицит
бюджета почти в $ 6,5 млрд.
Новое соглашение с Багда-
дом породило надежды в
начале 2015 года, но Багдад
вновь не выполнил свои пла-
тежные обязательства. 

"Позвольте мне пояснить
этот пункт: возможно, у Багда-

да были свои финансовые
трудности, но у него были
собственные политические и
финансовые причины сде-
лать выбор, который был
проще - по-прежнему обсчи-
тать КРГ, сохраняя регуляр-
ные платежи для некурдских
районов Ирака, в том числе
для территорий, которые
находятся под контролем
ДААШ", сказал Талабани. Тем
не менее, он заявил, что его
правительство будет по-преж-
нему стремиться достичь
соглашения с Багдадом, хотя
федеральное правительство
"не оставляет нам другого
выбора, кроме как следовать
курсом, которым мы идем".
Талабани сообщил, что почти
70% бюджета курдского
региона в настоящее время
расходуются на заработную
плату государственных слу-
жащих и пенсии. Но КРГ рас-
сматривает ряд вариантов
политики реформирования
расходов государственного
сектора, в частности реструк-
туризацию зарплат и пенсий.
"Экономическая реформа
необходима, но не будет лег-
кой. Мы знаем, что мы не
можем сделать это в одиноч-

ку. Мы попросили правитель-
ства Великобритании, США и
других европейских стран о
технической помощи, когда
мы начнем дорабатывать и
реализовать нашу программу
реформ", сказал Талабани.
Кроме того, Талабани пообе-
щал, что его правительство
будет продолжать оплачивать
задолженности международ-
ным нефтяным компаниям,
чтобы они могли продолжать
инвестировать в инфраструк-
туру, тем самым увеличивая
возможности КРГ в добыче и
экспорте. Талабани заявил,
что КРГ уже приступило к
запуску программы электрон-
ного правительственного
обслуживания, и в начале
2016 года Эрбиль объявит о
доступе к порталу правитель-
ственных услуг для народа
Курдистана и бизнес-сообще-
ства. "Через этот портал граж-
дане и предприятия будут
точно знать шаги, необходи-
мые для получения госу-
дарственных услуг и, сделав
такие сделки и услуги чисты-
ми и прозрачными, мы нач-
нем отсеивать коррупцию и
сделаем процессы быстрее и
проще", заключил Талабани.

В понедельник в Эрбиле – столице Ирак-
ского Курдистана - США начали предостав-
ление товаров, необходимых беженцам в
зимнее время года, чтобы помочь
людям, пострадавшим в результате
продолжающегося гуманитарного
кризиса, вызванного террором
"Исламского государства" (ИГ).
Генеральное Консульство США в
Эрбиле сообщило, что после этого
первого распределения, в ближай-
шие недели по всей территории
Ирака состоятся многие другие, так
как США, в тесном сотрудничестве
с международными и местными
гуманитарными партнерами, наме-
рены обеспечить зимнюю помощь нуждаю-
щимся людям. США стремятся обеспечить
беженцев и внутренне перемещенных лиц
предметами первой необходимости, такими
как зимняя одежда и пальто для более чем
500 000 детей, теплые одеяла, гигиениче-
ские наборы, контейнеры для хранения
воды, керосиновые обогреватели и фонари.
Помимо этого, в программу помощи в под-
готовке к зиме для перемещенных лиц и
сирийских беженцев США проводят модер-
низацию и ремонт зданий и недостроенного

жилья. США также делают денежные пере-
воды семьям вынужденных переселенцев
на приобретение предметов домашнего

обихода. Ирак столкнулся с одним из наи-
более быстро растущих кризисов беженцев
в мире - более чем 3,2 миллиона человек
были вынуждены покинуть свои дома с
января 2014 года в ходе непрекращающего-
ся насилия. Чрезмерные сезонные навод-
нения и вспышки холеры усложняют и без
того тяжелое гуманитарное положение 10
миллионов человек нуждающихся в гумани-
тарной помощи. С начала кризиса США
пожертвовали более $ 603 000 000 на
помощь иракскому народу.

В начале этой недели турец-
кая армия объявила комендант-
ский час в нескольких частях
района Сур курдской турецкой
провинции Диярбакыр. Об этом
сообщили местные информа-
ционные агентства. Комендант-
ский был установлен после убий-
ства видного курдского адвоката
в Диярбакыре и столкновений с
сочувствующими "Рабочей пар-
тии Курдистана" (РПК).

Связанное с РПК агентство
"Фират" сообщило, что полиция
применила огнестрельное ору-
жие при разгоне демонстрантов в
районе Дагкапи, убив жен-
щину и тяжело ранив муж-
чину. Агентство "Доган"
сообщает об участии спе-
циальных сил и вертоле-
тов. Точных данных о поте-
рях в ходе конфликта пока
не поступало, но, по
н е п о д т в е р ж д е н н ы м
сообщениям, есть десятки
раненых с обеих сторон.
Про-курдская "Народно-

демократическая партия" (НДП)
заявила о своей "обеспокоенно-
сти потерянными жизнями".
"После того, как в Суре был объ-
явлен комендантский час, район
был блокирован силами безопас-
ности и после этого начались
столкновения. Мы хотим отме-
тить, что мы обеспокоены поте-
рями жизней, последовавшими
после комендантского часа",
говорится в заявлении НДП. С
конца июля этого года Турция и
РПК возобновили свой военный
конфликта после двухлетнего
перемирия. kurdistan.ru

Кубад Талабани о факторах экономического кризиса в Курдистане

США доставили в Курдистан 
зимнюю помощь для беженцев

Комендантский час и вооруженные 
столкновения в турецком Диарбакыре
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В обширном интервью "Wall
Street Journal" глава Совета Без-
опасности Курдистана, Масрур
Барзани, призвал к большей
военной поддержке сил пешмерга
в борьбе против "Исламского
государства" (ИГ). Барзани оце-
нил вклад возглавляемой США
коалиции, отметив, что "в этом
районе курды, вероятно, наибо-
лее про-американ с кий народ,
который мож но найти. Мы будем
всегда  благодарны за поддержку
США со дня свержения режима
Саддама".

Тем не менее, он подверг кри-
тике уровень военной поддержки,
полу ченной пешмерга. 

"Мы не получили тех видов обо-
рудования, которые мы хотим, или

в том размере, который нам требу-
ется", сказал он. "Мы отдаем
кровь. Мы отдаем плоть. Мы отда-

ем жизни, которые гораздо более
ценны, чем любая система ору-
жия. Чтобы помочь нам выиграть
эту войну, вы - мир, Запад, США -
должны предоставить нам лучшее

оружие". По мнению Масрура Бар-
зани, победа над ИГ возможна
только при местной религиозной
поддержке.

"Если ислам не принимает то,
что делает ИГ, исламские ученые
должны обратиться к собственно-
му народу, чтобы сказать: "Ислам
это отвергает. Вы не можете тер-
роризировать людей". Это
является исламской обязан-
ностью. В этом Запад не может
помочь".  В заключение он при-
звал к признанию прав на незави-
симость Курдистана. "Турки и

иранцы имеют свои собственные
страны, в то время как у арабов их
22. Так почему же нельзя курдам?
Мы не просим ничего больше, и
мы не остановимся на меньшем".

В заявлении для газеты "Bild
am Sonntag", которое признано
комментаторами сигналом "Рабо-
чей партии Курдистана" (РПК) о
готовности к переговорам по кон-
фликту в курдских районах Турции,
глава партизан РПК Джамиль
Байик призвал США и ЕС вме-
шаться, чтобы положить конец
"худшей за последние десятиле-
тия ситуации". "Военные танки,
артиллерия и вертолеты приме-
няются на юге Турции против курд-
ского гражданского населения.
Ситуация является худшей за
последние десятилетия", сказал
он. "Турецкое правительство ска-
зало, что эта война будет длиться
до тех пор, пока все курдские бое-

вики не сдадутся или не будут
убиты. Поэтому я говорю, что да,
мы курды вновь в граж-
данской войне с Турцией
", сказал командующий
силами РПК.  "Если воен-
ные акты будут направле-
ны против курдского граж-
данского населения, то
мы будем защищать кур-
дов. Это наше право, и
наша ответственность ",
предупредил он, добавив: "Мы не
хотим сражаться. Мы хотим поли-
тического решения. Для этого нам
нужен брокер мира, третий участ-
ник. Поэтому мы просим Соеди-
ненные Штаты или Германию в
рамках ЕС взять на себя эту зада-

чу". "Так как мы начали борьбу с
ИГ ("Исламским государством") на

нескольких фронтах и освободили
много людей, народы Европы
начали понимать истинную приро-
ду РПК. Настало время, наконец,
удалить РПК из списка террори-
стических организаций", сказал
Байик.

Сопредседатель "Союза Сооб -
ществ Курдистана" (KCK – военно-

го крыла "Рабочей партией Курди-
стана" (РПК)) Джамиль Байик
обратился к США и ЕС с просьбой
стать посредниками в переговорах
между турецким правительством и
РПК. В интервью немецкой газете
"Bild" Байик сказал, что турецкие
курды больше не желают сражать-
ся, но ищут политического реше-
ния своих споров с Анкарой. Для
чего необходима "третья сторона",
которая должна вмешаться в мно-

голетний конфликт. Конфликт
между Турцией и РПК обострился

в июле этого года, когда было
разорвано двухлетнее перемирие.
С тех пор турецкая авиация нано-
сит авиаудары по лагерям РПК,
расположенным в горах Иракского
Курдистана. 

Анонимный источник агентства
"BasNews" так прокомментировал
текущую ситуацию: "С приближе-
ния зимы партизаны РПК должны
покинуть свои лагеря в горных
районах и перейти в деревни Кур-

дистана. Конечно, они не хотят,
чтобы их присутствие поставило
гражданское  население под угро-
зу авианалетов."  Курдский поли-
тик Мохаммед Амин Пенджвани,
который имеет тесные связи с
РПК, утверждает, что РПК всегда
была готова возобновить мирный
процесс, "потому что насилие
негативно влияет  одинаково на
обе стороны, не принося желаемо-
го результата".  С ним согласен
другой курдский политик, Файяк
Голпи, по мнению которого, мир-
ный процесс  между Турцией и
РПК может быть возобновлен, "так
как стороны не могут извлечь
выгоду из насилия."  По сведениям
Голпи, Швеция продемонстрирова-
ла готовность к посредничеству, но
ей не удалось  оказать влияние на
Турцию. "США и некоторые страны
ЕС имеют достаточное влияние на
Анкару, и они могут убедит турец-
кое правительство обеспечить
новое прекращение огня".

Бруно Саккомани, посол Канады
в Ираке, сообщил, что канадское
правительство рассматривает
просьбу Регионального правитель-
ства Курдистана (КРГ) о помощи в
подготовке кадров полицейских и
пожарников.  Канада имеет давний
опыт в подготовке полицейских в кон-
фликтных и постконфликтных зонах,
и подготовка афганской полиции во

время войны часто упоминается как
модель успеха.  "Канада  в состоянии
сделать на отлично", сказал посол,
говоря о подготовке полицейских,
работающих в зонах с различными
этносами. Он также повторил свои
слова о приверженности Канады
решению оказывать помощь в реше-
нии проблем беженцев, и заявил о
намерении своей страны принять 25

000 сирийцев к концу февраля сле-
дующего года.  Канада также увели-
чит свое присутствие в Курдистане.
"Я неоднократно совещался с моими
коллегами, с которыми мы собира-
лись сделать больше на учебном
фронте, и это означает,  очевидно,
что будет больше, чем просто 69 тре-
неров", недавно заявил канадский
премьер-министр Джастин Трюдо.

Великобритания присоединится к нанесению
ударов по "Исламскому государству" в Сирии. Пар-
ламент страны после десятичасовых дебатов одоб-
рил проведение воздушной операции в этой араб-
ской республике. Британский парламент в ночь на 3
декабря проголосовал за военную операцию в
Сирии. За то, чтобы страна начала наносить авиа-
удары по "Исламскому государству" (организация
запрещена в России) в Сирии, высказались 397
парламентариев, 223 проголосовали против, пере-
дает Reuters. Королевские ВВС могут приступить к
авиаударам в Сирии уже в четверг, уточняет Би-би-
си со ссылкой на более раннее заявление министра
иностранных дел Великобритании Филипа Хаммон-
да. Он сказал, что британская авиация сможет раз-
вернуться "очень быстро". До этого момента Вели-
кобритания наносила авиаудары по позициям бое-
виков ИГИЛ лишь в Ираке. Воздушная операция
Лондона там продолжается уже более года. За рас-
ширение операции на территорию Сирии высказы-
вался премьер страны Дэвид Кэмерон. Выступая в
ходе десятичасовых дебатов в парламенте, кото-
рые предшествовали голосованию, он заявил, что
действия Лондона против "средневековых монст-
ров" из ИГИЛ являются законными и помогают
"защищать нашу страну". По поводу расширения
операции на территорию Сирии ранее с осторож-
ностью высказывалась лейбористская оппозиция. В
итоге партийцы принимали решение не солидарно,
а самостоятельно. Президент США Барак Обама
приветствовал решение британского парламента.
"С начала кампании по борьбе с ИГИЛ Соединен-
ное Королевство было одним из наших самых цен-
ных партнеров в этой борьбе. 

Мы надеемся на присоединение британских сил
к коалиции и в небе над Сирией. Будем работать на
тем, чтобы как можно скорее подключить британ-
ские силы к выполнению воздушных задач коали-
ции", — приводит его слова Reuters. В минувший
вторник немецкое правительство согласилось всту-
пить в коалицию против боевиков ИГИЛ. В Сирию
будут отправлены самолеты-разведчики, число
задействованных в операции военнослужащих
составит 1,2 тыс. человек, говорится в заявлении
кабинета министров. Военную операцию еще дол-
жен разрешить бундестаг, но у правящей коалиции,
которую возглавляет Ангела Меркель, в парламенте
абсолютное большинство голосов.

Шабаки просят Барзани
освободить их земли

Член иракского парламента от меньшинства
шабаков обратился к президенту Иракского Курди-
стана с призывом освободить их от области от бое-
виков "Исламского государства" (ИГ). В воскре-
сенье 29 ноября депутат Салим Шабаки сообщил,
что он официально попросил президента Барзани
начать операцию по освобождению шабакских рай-
онов вокруг Мосула. По его словам, мужчины-
шабаки готовы присоединиться к курдским силам
пешмерга и воевать под непосредственным коман-
дованием Барзани. Шабаки больше не желают
оставаться под юрисдикцией провинции Ниневия,
даже если она будет очищена от боевиков ИГ, ска-
зал депутат, указав на желание жителей шабакских
районов присоединиться к Курдистану. Ранее депу-
тат сообщил, что 655 молодых людей из его общи-
ны уже присоединились пешмерга и сейчас воюют
на линии фронта Хазр. Шабаки проживают в основ-
ном в северной иракской провинции Ниневия,
захваченной ИГ в середине 2014 года. Более 75%
шабаков являются мусульманами–шиитами,
остальные – сунниты. kurdistan.ru

Масрур Барзани: "Курды не согласятся 
на меньшее, чем независимость"

Командующий РПК: "Ситуация является 
худшей за последние десятилетия"

Лидер КСК призывает к прекращению огня между Турцией и РПК

Канада займется подготовкой курдских полицейских и пожарников

Британский парламент 
разрешил военную 
операцию в  Сирии



ÄÈÏËÎÌÀÒ
В воскресенье 30 ноября посол Бельгии в Иордании Хенд-

рик Ван де Вельде встретился в Эрбиле с премьер-министром

Регионального правительства Курдистана (КРГ), Нечирваном
Барзани, чтобы обсудить текущую военную, политическую и
экономическую ситуацию в регионе. Вельде, выступающий
также в качестве посла-нерезидента Бельгии в Ираке, поздра-
вил Барзани с недавними успехами сил пешмерга в борьбе
против "Исламского государства" (ИГ). Он также высоко оце-
нил роль КРГ в создании убежища для огромного количества
беженцев и внутренне перемещенных лиц, спасающихся от
террора ИГ. Представитель Бельгии пообещал, что его страна
будет поощрять ЮНИСЕФ к обеспечению  дальнейшей гума-
нитарной помощи беженцам в Курдистане. В свою очередь,
премьер Барзани поблагодарил бельгийское правительство
за поддержку и выразил надежду на рост двусторонних отно-
шений между Эрбилемм и Брюсселем.

Пентагон: США отправят новые силы
на помощь армиям Ирака и Курдистана

США считают, что Турция должна быть более активной в
воздушных атаках на "Исламское государство" (ИГ), а также
должна укрепить свою грани-
цу, чтобы обезопасить себя
от воинствующих групп. Об
этом во вторник заявил
министр обороны США Эш -
тон Картер. "Нам нужно,
чтобы она [Турция] сделала
больше в пределах своей
территории, так как она не
достаточно эффективно
контролирует свою границу с тех пор, как возникло ИГИЛ
(ИГ)", сказал Картер на слушаниях в Конгрессе. "Мы хотели
бы, чтобы она работала больше и в воздухе, и на земле. Боль-
шинство воздушных операций не направлены на ИГИЛ. Они
направлены на РПК ("Рабочую партию Курдистана")".

Картер также сказал, что США увеличат мощь своих спец-
операций в Ираке, чтобы помочь иракским силам и курдскими
силами пешмерга. По его словам, эти новые специальные
силы будут проводить рейды по освобождению заложников,
собирать разведывательную информацию и захватывать
лидеров ИГ. По мнению Картера, это позволит улучшить раз-
ведку и сгенерировать больше целей. 

Он не объявил о численности отправляемых в Ирак войск,
но сказал, что это делается в сотрудничестве с правитель-
ством Ирака. Министр обороны также заявил, что спецвойска
будут сосредоточены на защите границ Ирака и наращивании
потенциала иракских правительственных сил. Он добавил,
что эти войска будут также в состоянии проводить односто-
ронние операции в Сирии. kurdistan.ru

Президент Иракского Кур-
дистана Масуд Барзани в рам-

ках своего визита в страны
Персидского залива провел
встречу с королем Саудовской
Аравии, Салманом бен
Абдель Азизом аль Саудом.
Король Салман и президент

Барзани обсудили текущие
проблемы, стоящие перед

регионом, в частности, войну с
террористическим "Ислам-
ским государством".

Президент Барзани и
король Салман также говори-
ли о двусторонних отноше-

ниях между Курдистаном и
Королевством Саудовская
Аравия. Оба они заявили о
намерении работать над даль-
нейшим сближением между
двумя сторонами. 

На встрече сторон присут-
ствовали 21 из самых высоко-
поставленных чиновников
королевства.

Состоялась также встреча
президента Барзани с наслед-
ным принцем Саудовской Ара-
вии, министром обороны Сау-
довской Аравии, Амиром
Мухаммедом бен Салман бин
Абдул Азизом ас-Саудом. 

В честь визита президента
Барзани был устроен торже-
ственный прием, на котором
собрались представители
местной элиты.

Глава Совета Безопасно-
сти Иракского Курдистана

Масрур Барзани считает, что
лучшим решением для споров
между Региональным прави-
тельством Курдистана (КРГ) и
иракским центральным  пра-
вительством будет договорен-
ность о том, чтобы стать

"соседями".  На встрече с
послом Норвегии в Иордании,

Сиссель Брейи, в воскресенье
29 ноября, Барзани рассказал
ей о последних событиях в
войне против "Исламского
государства" (ИГ) и призвал
международное сообщество
увеличить поддержку сил

пешмерга, чтобы уничтожить
джихадистскую группировку. 

Госпожа Брейи, которая
также отвечает за двусторон-
ние отношения Норвегии и
Ирака, подчеркнула эффек-
тивность пешмерга в борьбе
против ИГ, и высоко оценила
их роль в разгроме террори-
стов в Синджаре. Что касает-
ся многолетних споров между
Эрбилем и Багдадом, касаю-
щихся бюджета и экспорта
нефти, Масрур Барзани
заявил, что международное
сообщество должно рассмот-
реть другие альтернативы для
решения этого вопроса. 

"Комплексное решение для
споров Эрбиля и Багдада –
это стать двумя хорошими
соседями", сказал Барзани.

Глава службы безопасности
пограничного пункта "Ибрагим
Халиль", Абдулла Барзани,
отверг обвинения России в том,
что подконтрольный ему пункт
используется "Исламским госу-
дарством" (ИГ) для контрабанды
нефти в Турцию. В среду мини-
стерство обороны России заяви-
ло, что президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган и его семья
получают доход от незаконной
контрабанды нефти ИГ из Сирии

и Ирака. Один из пунктов пере-
сечения границы, отмеченных в
презентации министерства,
"Ибрагим Халиль",
расположен в север-
ной части Иракского
Курдистана. В заяв -
лении, опубликован-
ным агентством
"Ana  do lu", Абдулла
Бар зани заявил:
"Никакая нефть не
экспортируется через

"Ибрагим Халиль" в Турцию, ни
Регионального правительства
Курдистана (КРГ), ни нефть ИГ".

Президент Барзани и король Саудовской 
Аравии Салман встретились в Эр-Рияде

Премьер-министр Курдистана 
принял посла Бельгии

Масрур Барзани: Лучшее решение споров 
Эрбиля и Багдада – стать хорошими соседями

Курдская пограничная служба отвергает 
российские обвинения в контрабанде нефти ИГ
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